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Globalizacja a określanie przyszłości rozwoju  
gospodarki narodowej  

Streszczenie 

Przedmiotem opracowania jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o sens i możliwość antycy-
powania rozwoju w warunkach zmienności i wyzwań globalizacji. Czy jest to możliwe? Globali-
zacja może być szansą stworzenia bardziej świadomego, demokratycznego i silniejszego społe-
czeństwa, podejmującego ryzyko wyznaczania paradygmatów rozwojowych, a co za tym idzie 
społeczeństwa, które weźmie na siebie odpowiedzialność za realizację tego celu. Istotnym pro-
cesem zapewniającym metodyczne podstawy wyznaczania przyszłości gospodarki narodowej 
czy regionu jest foresight. Dlatego tej problematyce poświęcono główną uwagę w opracowaniu. 

1. Wprowadzenie 

Globalizacja w sensie ogólnym oznacza proces stopniowego likwidowania granic 

w stosunkach ekonomicznych – zanikają sukcesywnie podziały, które zarządzający 

społecznościami kiedyś sztucznie tworzyli. Wydawać by się więc mogło, że gospodar-

ka światowa poprzez daleko posuniętą liberalizację integruje się w jeden układ i nie 

stanowi już zlepku oddzielanych od siebie naturalnymi, politycznymi czy ekonomicz-

nymi granicami gospodarek narodowych. Wielu badaczy uzasadnia też z wielkim naci-

skiem, iż rzeczywisty proces kreowania czynników i warunków wzrostu gospodarcze-

go stanowi poważne wyzwanie dla narodów, jest też postrzegane jako nowa droga 

w dyskusji nad starym problemem, takim jak np. „luźne” traktowanie autonomii naro-

dowych gospodarek przez korporacje wielonarodowe, przenoszenie koncepcji i strate-

gii wzrostu z poziomu korporacyjnego na narodowy, a często nawet wymuszanie ko-

rzystnych dla siebie ścieżek kształtowania przyszłości w globalnej gospodarce. 

Gospodarka światowa obciążona jest wyzwaniami wynikającymi z globalizacji wie-

lu dziedzin życia. Globalne konsekwencje takich luk w zakresie problemów środowi-

ska naturalnego, społecznego, bezpieczeństwa światowego i stabilizacji mogą przybrać 

dramatyczny wymiar. Z drugiej strony uniwersalizacja homogenicznego modelu życia, 

dominującego na Północy, również nabiera specyficznych zróżnicowań wewnętrznych. 

Złagodzenie tych dylematów lub nawet paradoksów wymaga społecznych, politycz-

nych, ekonomicznych i technologicznych innowacji we wszystkich sektorach. Wciąż 
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tylko 80% populacji świata wykorzystało swoje zasoby fizyczne, ludzkie i infrastruktu-

ralne, osiągając poziom kompatybilny z modelem podstawowych potrzeb życiowych. 

Oznacza to, że istnieją możliwości i przestrzeń do osiągania równowagi i stabilizacji 

populacji świata; udział w tym mają zarówno rządy, społeczności lokalne, jak i firmy. 

Wyzwania te mają charakter dwuwymiarowy: z jednej strony muszą mieć globalny 

charakter, co oznacza nowe rozwiązania instytucjonalne wyznaczania priorytetów roz-

woju, a w związku z tym i zakres przepływu czynników wytwórczych, w tym szcze-

gólnie transfer nauki i technologii, wiedzy i jej szerokiej dystrybucji, z drugiej zaś 

wymagają wspólnego poszukiwania alternatywnych społecznie i środowiskowo syste-

mów stabilizacji oraz właściwych struktur organizacyjnych gospodarek narodowych, 

by wykorzystać możliwości, jakie niesie globalizacja w optymalizacji własnych ście-

żek rozwoju społeczno-ekonomicznego. Globalizacja może być bowiem szansą stwo-

rzenia bardziej świadomego, demokratycznego i silniejszego społeczeństwa, podejmu-

jącego ryzyko wyznaczania paradygmatów rozwojowych, a co za tym idzie społeczeń-

stwa, które weźmie na siebie odpowiedzialność za realizację tego celu. Istotnym 

procesem zapewniającym metodyczne podstawy wyznaczania przyszłości gospodarki 

narodowej czy regionu jest foresight. Przedmiotem opracowania jest prezentacja istoty 

metodyki stosowanej w procesie foresight oraz argumentacja jego znaczenia z punktu 

widzenia podjętego tematu. 

2. Prognozowanie technologiczne a foresight w określaniu 
przyszłości 

Rozważania nie mogą pomijać prognozowania technologicznego, którego początki 

sięgają połowy lat trzydziestych poprzedniego wieku, a intensywne upowszechnienie 

przypadło na przełom lat 50. i 60. XX wieku. Historycznie rzecz ujmując, pierwsze 

działania związane z prognozami technologicznymi pojawiły się w Stanach Zjedno-

czonych, badania były bardzo mocno umocowane w sektorze militarnym, największą 

popularność zdobyła metoda delficka opracowana pierwotnie przez RAND Corpora-

tion. Prognozowanie technologiczne definiuje się jako proces przewidywania przy-

szłych właściwości i okresu pojawienia się nowych technologii1. Podstawę dla więk-

szości prognoz dokonywanych w następnych latach, stanowił opublikowany raport 

Ralpha Lenza, głównego planisty Sił Lotniczych Stanów Zjednoczonych na temat 

prognozowania technologicznego2, zaś jedna z kluczowych publikacji Roberta Ayresa, 

podkreślająca znaczenie planowania długookresowego w określaniu przyszłości3, wy-

dana w okresie dynamicznego rozwoju prognozowania technologicznego, stała się 

podstawą metodyczną w tym zakresie. Granice czasowe między prognozowaniem 

                                                 
1 J.R. Meredith, S.J. Mantel Jr., Project Management. Fourth Edition, John Wiley & Sons Inc, 1995. 
2 R.C. Lenz Jr., Technological Forecasting, Aeronautical Systems Devision, Air Force Systems Com-

mand, 1962. 
3 R.U. Ayres, Prognozowanie rozwoju techniki i planowanie długookresowe, Państwowe Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa 1973. 
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technologicznym a procesem foresight są niewyraźne. Okresem przełomowym mogły 

być lata 70. XX w., kiedy to pojawiły się pierwsze próby jego zastosowania, choć nie-

koniecznie jeszcze wtedy pod tą nazwą. Można więc powiedzieć, iż foresight wyłonił 

się co prawda z prognozowania technologicznego, nie jest z nim jednak tożsamy, mi-

mo podobieństwa w zakresie stosowanych metod. Foresight nie ogranicza się ani do 

metod numerycznych, jako pierwotnych dla prognozowania technologicznego, ani nie 

jest formą spotkań naukowców celem obmyślania przyszłości; odrzuca pogląd, że moż-

liwości technologiczne zawsze uzależnione były od naukowej sławy, doświadczenia 

naukowego i życiowego, przyszłość jest bowiem często wynikiem marzeń, tęsknot 

i fantazji tych, którzy postanowili je zrealizować. 

W przypadku badania przyszłości zastrzec trzeba, że żadna metoda nie jest dobra, 

jeśli jest stosowana w izolacji od innych. Badania ilościowe, takie jak prognozowanie, 

ekstrapolacja, szeregi czasowe mogą wydawać się przydatne, wskazują bowiem na 

określone zależności, przy zastosowaniu głównie danych liczbowych (numerycznych), 

natomiast w odniesieniu do danych jakościowych ich znaczenie zdecydowanie maleje. 

W opinii R. Slaughtera prognozowanie może wskazać wartości, jakimi operujemy 

w gospodarce światowej, odpowiedzieć na pytanie, jak rozwiązać niektóre problemy 

nurtujące gospodarkę. Ale niestety, „prognozowanie zachowuje milczenie w trudnym 

położeniu ludzkości” 4, czyli nie jest w stanie odpowiedzieć na zagadnienia dotykające 

złożoności społecznej i ludzkiej natury, bo określane są one jakościowo. 

Z tej właśnie przyczyny przedstawiciele nauki, polityki i gospodarki wciąż poszu-

kiwali, i wciąż poszukują optymalnego rozwiązania w badaniach przyszłości, odrzuca-

jąc raczej prognozowanie, jako narzędzie wątpliwe do badania złożonej i skompliko-

wanej natury świata, a podejście antycypacyjne stało się niejako próbą ucieczki od 

empirycznych, niepraktycznych i wątpliwych predykcji. Podejście antycypacyjne 

wprowadzało też nowe oczekiwania, że wybory podejmowane dziś są w stanie kształ-

tować przyszłość, zawężając pole dla realizacji deterministycznych prognoz w obsza-

rze, gdzie procesy społeczne i gospodarcze odgrywają kluczową rolę. Nastąpiło więc 

przesunięcie zainteresowań od prognozowania i przewidywania w kierunku aktywno-

ści różnie nazywanej, jak m.in. outlook, foresight, issues management czy la prospec-

tive5. Przy czym dwa pierwsze określenia występowały w dziedzinie zarządzania pu-

blicznego (poziom rządowy), podczas gdy dwa pozostałe – w gospodarce (w szczegól-

ności w przemyśle). Istotną cechą odróżniającą foresight od prognozowania jest 

nastawienie wobec przyszłości. Prognozowanie przyjmuje raczej formę pasywną, opi-

sową, bada i analizuje naukowo opracowaną ścieżkę przyszłości, podczas gdy foresight 

ma charakter aktywny, sprawdza, jakie zmiany mogą prowadzić do określonych na-

stępstw i jakie opcje wyboru działania doprowadzą do alternatywnego rozwoju przy-

szłości – pożądanej przyszłości w danych warunkach. Zdefiniować go można jako 

każdy systematyczny proces generowania oceny dotyczącej właściwości pojawiających 

się technologii, ścieżek ich rozwoju i potencjalnego oddziaływania tych technologii na 

                                                 
4 R.A. Slaughter, From Forecasting and Scenarios to Social Construction: Changing Methodological 

Paradigms in Futures Studies, 06/05/02 – materiały publikowane elektronicznie.  
5 B.R. Martin, J. Irvine, Research foresight. Priority-Setting in Science, Pinter Publishers, London and 

New York, 1989, s. 4. 
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zmiany w przyszłości6. W tym sensie TFA (technology future analysis) obejmuje za-

równo szeroko rozumiany foresight technologiczny i badania oceniające (assessment 

studies) w sektorze publicznym, a także prognozowanie technologiczne i „badania 

wywiadowcze” (intelligence studies) w sektorze prywatnym.  

3. Natura procesu foresight 

Metodologia i organizacja foresight oparte są na założeniach, że przyszłość nie składa się 

jedynie z jednej ścieżki, lecz zgodnie z koncepcją s tożka  możl iwych  przysz łośc i   

– z wielu opcjonalnych wariantów (rys. 1). Zdaniem M. Godet przyszłość nie jest napi-

sana, dana, ale będzie dopiero tworzona7. Wielość możliwych kierunków ewolucji przy-

szłości wynika z ciągłych zmian zarówno o charakterze globalnym, jak również lokal-

nym. Stąd potrzeba, ale i umiejętność kształtowania, a potem podążania ścieżką przy-

szłości wykreowaną i społecznie pożądaną, są tak ważne zarówno dla administracji 

publicznej na poziomach narodowym, regionalnym, lokalnym, jak i dla przedsiębiorców 

oraz przedstawicieli nauki8. Efektem tychże umiejętności jest bowiem zapewnienie kon-

kurencyjności przedsiębiorstw i gospodarki oraz zdolności adaptacyjnej społeczeństwa 

w niepewnym i ryzykownym otoczeniu, jakim jest z pewnością globalna gospodarka. 

 

 

Rys. 1. Stożek możliwych wariantów przyszłości 

Źródło: na podstawie B.E. Tonn, The future of futures decision making, „Futures” 2003, nr 35, s. 673–688. 

                                                 
6 Por. Summary Report: Regional Conference on Technology Foresight for Central and Eastern Europe 

and the Newly Independent States. Konferencja organizowana przez UNIDO w kooperacji z rządem Wę-

gier, Wiedeń, Austria 4–5 kwietnia 2001. 
7 M. Godet, Introduction to la Prospective, „Futures”, vol. 18, s. 134–157; s. 136, w oryginale: The fu-

ture is not written, it remains to be carried out. 
8 O. Saritas, M. Atilla Oner, Systemic analysis of UK foresight results Joint application of integrated 

management model and roadmapping, „Technological Forecasting & Social Change” 2004, nr 71, s. 27–65. 
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Patrzenie w przyszłość w zmieniającym się otoczeniu jest w istocie naturalną cechą 

działania wszystkich ludzi, praktykowaną niemal każdego dnia, zarówno w ujęciu 

indywidualnym, społecznym, jak również gospodarczym. Okazuje się jednak, że od 

kilku już dekad instytucje publiczne oraz rządy i międzynarodowe organizacje, w tym 

np. Organizacja Narodów Zjednoczonych, stosują sformalizowane działanie9, na rzecz 

kształtowania przyszłości sięgając do kategorii foresight. Tak więc foresight stał się 

integralną częścią procesów planowania i tworzenia polityki w różnych środowiskach, 

wyznaczania priorytetów rozwoju nauki i gospodarki, mimo że swoje korzenie za-

wdzięcza badaniu aspektów technologicznych. W tym też upatruje się koncentrowanie 

foresightu w pierwszym okresie jego upowszechniania przede wszystkim w dziedzi-

nach ściśle związanych ze zmianami technologicznymi. Przy czym proces ten w swych 

początkach nie rozpoznawał i nie uwzględniał niestety wpływu czynników społecz-

nych oraz politycznych na rozwój technologii, za co był często krytykowany, a co 

spowodowało10, że badania foresightowe nabrały z czasem charakteru i znaczenia stra-

tegicznego. Czy to jednak oznacza, że ukierunkowanie technologiczne w wyznaczaniu 

priorytetów rozwoju należy odrzucić? Oczywiście nie. Chodzi jednak o to, by większą 

uwagę poświęcić zrozumieniu źródeł i uwarunkowań zmian technologicznych jako 

takich, nie zaś opierać się tylko na prostym, głównie ilościowym rozważaniu wpływu 

technologii na poszczególne wskaźniki ekonomiczne, np. wzrost PKB, bezrobocie, 

wydajność pracy itp. Odmienność analizy oznacza rozumienie technologii, innowacji 

technologicznych jako siły wprawiającej w ruch (driving force) czynniki postępu i 

międzynarodowej konkurencyjności. Wynika to z faktu, że technologia jest specyficz-

ną instytucją i jako taka oznacza proces wyrastający z ludzkich zdolności, umiejętno-

ści, zręczności i intelektualnej ciekawości, pozwalającej na wzrost aktywności w roz-

wiązywaniu coraz to nowych problemów. Proces ten z natury swej jest kumulatywny. 

Jego badanie wymaga więc interdyscyplinarnego podejścia, gdyż „wytwarzanie wie-

dzy” odbywa się na coraz większej liczbie poziomów w gospodarce i społeczeństwie. 

Wśród wszystkich instytucji jedynie technologia posiada swój wewnętrzny dynamizm, 

wywołujący ciągłe zmiany aż do osiągnięcia wyników najlepszych w danych warun-

kach. Innymi słowy, za pomocą instytucji technologii można wyjaśnić, iż efektywność 

krajów wysoko rozwiniętych jest wynikiem różnorodnej aktywności wywołanej przez 

miliony zdolnych, utalentowanych inżynierów, naukowców, techników, nauczycieli, 

menedżmentu, pracowników i ich rodzin, urzędników państwowych. Wykorzystanie 

skumulowanej wiedzy, zdolności i energii ludzi na wszystkich poziomach w strukturze 

społecznej powoduje wykształcenie specyficznego mechanizmu wykorzystania środ-

ków wytwórczych, efektywnego rozwiązywania problemów oraz powstania zwycza-

jów, nawyków myślenia i kultury technologicznej, wymagających permanentnego i 

ukierunkowanego uczenia się przez całe życie. Wykreowanie takiego mechanizmu 

determinuje wszystkie inne działania i nie pozwala na wycofanie się, zapewniając kon-

tynuację poszukiwania kolejnych nowości technologicznych (innowacji). Zrozumienie 

tego wymusiło poszukiwania metod określania priorytetów przedsięwzięć inwestycyj-

                                                 
9 D. Loveridge, P. Street, Inclusive Foresight, „Discussion Paper Series”, Paper 03–13, lipiec 2003, s. 3. 
10 F. Hond den, P. Groevewegen, Environmental Technology Foresight: New Horizons for Technology 

Management, „Technology Analysis & Strategic Management” 1996, vol. 8, nr 1, s. 37. 
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nych o charakterze innowacyjnym, zapewniających maksymalny w danych warunkach 

zwrot, a także poszukiwanie najbardziej opłacalnych obszarów badań umożliwiających 

osiąganie ciągłego, choć o różnym nasileniu progresu i zapewnienie wysokiej pozycji 

na rynku globalnym. Zaczątki foresightu technologicznego z lat 70. XX w., prowadzo-

nego w niewielkiej skali w latach 80. i 90. XX w., przekształciły się w narodowe i 

regionalne programy foresight, kierowane i kontrolowane przez państwo bądź instytu-

cje go reprezentujące. Intensyfikacji ulegał sektor B+R w dominujących gospodarkach, 

zaktywizowano międzynarodową wymianę naukową, globalizacja technologii i kumu-

lowanie doświadczeń doprowadziły do stworzenia globalnego zasobu wiedzy, umożli-

wiającego wykreowanie wielu innowacji technologicznych we własnym kraju, ciągnąc 

cały układ gospodarczy w „górę”. Technologia jako instytucja ma bowiem dwoisty 

charakter: jest cechą cywilizacyjną, określa normy działania i gromadzi doświadczenia 

o racjonalnym opanowywaniu świata materialnego; jest też czynnikiem instrumental-

nym w opanowywaniu i kształtowaniu świata, precyzuje, mierzy, konstruuje, buduje. 

Ta właśnie prawidłowość musi stanowić podstawę kształtowania systemu edukacji. 

Kreatywnego społeczeństwa nie zapewnią sztywne normy, postawy roszczeniowe, 

wąskie specjalizacje, ale stałe – i to od najmłodszych lat – odwoływanie się do ludz-

kich zdolności, umiejętności, wizji, marzeń i fantazji, wspólnego rozwiązywania pro-

blemów, z równoczesnym poszanowaniem przyjętych systemów wartości, godności 

ludzkiej, pielęgnowania tradycji i obyczajów. Te właśnie zdolności wykorzystywane są 

w procesie foresight. Kraje odwołujące się do nich jako pierwsze stosowały też badania 

foresightowe w wyznaczaniu przyszłości swej gospodarki. 

W opinii Sir Dai Reesa (członka Komitetu Sterującego Narodowego Programu Fo-

resightu w Wielkiej Brytanii) foresight zawdzięcza swoje znaczenie Japonii. Cały 

świat lat 80. i 90. XX w. był zapatrzony w sukcesy gospodarki japońskiej, dyskutując 

o źródłach przyspieszenia w rozwoju tego fascynującego kraju. Niewątpliwie jednym 

z czynników sukcesu gospodarczego Japonii było naukowe wyjaśnienie i implementa-

cja procesu foresight w sposób programowy i powszechny11. Od roku 1971, mniej 

więcej w okresach pięcioletnich, władze Japonii realizowały narodowy program fore-

sight, wydłużając tym samym o kolejne pięć lat wizję przyszłości, wprowadzając też 

instrumentarium wykonawcze. Celem tych działań było uzasadnienie i weryfikowanie 

decyzji związanych z narodową polityką technologiczną12 na podstawie identyfikacji 

kierunków strategicznych badań i wyselekcjonowanych kluczowych technologii, za-

pewniających największe korzyści ekonomiczne i społeczne w danym okresie. Pro-

gramy te były solidnie umocowane instytucjonalnie i politycznie, organizacją odpo-

wiedzialną za przeprowadzenie badań był NISTEP – National Institute of Science and 

Technology Policy (centrum badawcze zależne od Państwowej Agencji ds. Nauki 

i Technologii). Doświadczenie Japonii w realizacji programów foresight i osiągnięte 

                                                 
11 R. Smith, Developing foresight: an interview with Sir Dai Rees, „British Medical Journal”, London 

1994, vol. 309, s. 324–326, s. 324. 
12 Wg J. Anderson, Technology Foresight for Competitive Advantage, „Long Range Planning” 1997, 

vol. 30, nr 5, s. 665–677, proces foresightu rozpoczął się w latach 70. w okresach pięcioletnich.  
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dzięki temu sukcesy wywołały niejako boom foresightowy w innych krajach oraz mo-

dyfikację badań dla celów regionalnych, lokalnych13.  

I tak w latach 90. badania foresightowe zostały przeprowadzone m.in. w USA, Ja-

ponii, Australii, Francji, Włoszech, Niemczech. W większości przypadków kluczową 

metodą była metoda delficka. W Niemczech Federalne Ministerstwo ds. Badań 

i Technologii (BMFT – Bundesministerium für Forschung und Technologie) zdecydo-

wało wdrożyć piąte japońskie badania delfickie z rocznym opóźnieniem14, jako wzor-

cowe, potwierdzając tym samym rangę i znaczenie japońskiego programu w gospodar-

ce kraju wysoko rozwiniętego.  

To właśnie doświadczenia wynikające z badań foresightowych wykazały koniecz-

ność zacieśnienia współdziałania nauki, gospodarki, samorządów i państwa w celu 

podwyższenia innowacyjności i konkurencyjności gospodarek, która to teza stała się 

podstawą tzw. programów ramowych UE. Przywołując dokument strategiczny Wiel-

kiej Brytanii „White Paper. Realising Our Potential: A Strategy for Science, Engineer-

ing and Technology”, kluczowe było w nim wnioskowanie, że potencjał innowacyjny 

Wielkiej Brytanii może zostać zrealizowany jedynie wtedy, jeśli zostanie właściwie 

uruchomiona i spożytkowana współpraca i relacja między trzema ważnymi graczami 

w tej dziedzinie, tj. światem nauki akademickiej, państwowymi jednostkami badaw-

czymi oraz przemysłem15.  

Na podstawie informacji płynących z implementacji wyników procesu foresight na 

poziomie narodowym można wnioskować, iż wywołuje on nowe zjawiska. Po pierw-

sze, konieczność zwiększenia zdolności jego wdrażania na niższych poziomach, regio-

nalnych, lokalnych, a nawet w przedsiębiorstwach. Multidyscyplinarny charakter ba-

dań foresightowych lepiej sprawdza się w regionach, bowiem szybkość i elastyczność 

działania na poziomie regionalnym czy lokalnym zwiększa skuteczność mechanizmów 

wdrażania wyników foresightu, a tym samym prowadzi do lepszego wykorzystania 

potencjału rozwojowego w danym obszarze. Po drugie, dzięki badaniom foresighto-

wym wykształca się zasób wysokiej jakości specjalistów gromadzących wiedzę i do-

świadczenia niezbędne do wypracowywania racjonalnych scenariuszy wizji rozwojo-

wych w różnych uwarunkowaniach ekonomiczno-społecznych i politycznych. Po trze-

cie, dzięki badaniom foresightowym wykształca się i upowszechnia niezwykle istotna 

forma aktywności w procesie globalizacji, mianowicie partycypacja, demokratyzacja 

w miejscu działania. Oznacza ona szerokie zaangażowanie aktorów społecznych, wza-

jemne uczenie się, i na podstawie rzetelnej argumentacji merytorycznej uzyskiwanie 

akceptacji społecznej dla wyznaczonych kierunków rozwoju kraju, regionu, gminy, 

przedsiębiorstwa. Foresight sprzyja więc unijnym tendencjom do regionalizacji, prze-

kazywania coraz większych uprawnień i odpowiedzialności na niższe poziomy gospo-

                                                 
13 E. Major, D. Asch, M. Cordey-Hayes, Foresight as a core competence, „Futures” 2001, nr 33, s. 91– 

–107. 
14 P. Ronde, Technological clusters with a knowledge-based principle: evidence form a Delphi investi-

gation in the French case of the life science, „Research Policy” 2001, vol. 30, s. 1041–1057.  
15 Realising our potential: a strategy for science, engineering and technology, Office of Science and 

Technology HMSO, London 1993; A. Webster, UK Government’s White Paper,1993: A Critical Commen-

tary on Measures of Exploitation of Scientific Research, „Technology Analysis & Strategic Management” 

1994, vol. 6, nr 2, s. 189–190. 
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darki i społeczeństwa, co pozwala też na wprowadzanie skutecznych metod zarządza-

nia z zachowaniem podstawowej zasady rozwoju zrównoważonego. I wreszcie, fore-

sight doskonale spina reakcje trzech silnych tendencji ostatniej dekady mieszczące się 

w takich obszarach jak: planowanie strategiczne, rozwój tematycznych polityk (np. 

innowacyjna, technologiczna, naukowa, regionalna) oraz rozwój nauk o przyszłości 

(futures studies) (rys. 2). 

 

Rys. 2. Zbieżność trzech trendów prowadząca do powstania i rozwoju foresightu 

Źródło: A Practical Guide to Regional Foresight, FOREN, Foresight for Regional Development Network, Euro-

pean Communities 2001, s. 5. 

Wśród wskazanych trzech tendencji najwięcej kontrowersji budzą badania przy-

szłości i metody tu stosowane, a w związku z tym i foresight. Badania przyszłości 

w opinii W. Bella16 to nowe pole badań (choć ich początków poszukiwał autor już 

w XVI wieku), w którym stosuje się systematyczne i racjonalne myślenie o różnych, 

alternatywnych wizjach przyszłości. Powołując się na prace utopistów, które stały się 

zalążkiem badań przyszłości, W. Bell wymieniał dwa rodzaje opisu wydarzeń, odno-

sząc je do czasu bieżącego, aktualnego, ale w odległym miejscu, lub odnosząc je do 

aktualnego miejsca, ale w odległym czasie17. W. Bell traktował przyszłość jako przed-

miot badań naukowych i proponował przyjęcie za cel tych badań „odkrywanie lub 

wymyślanie, sprawdzanie lub ocenianie i proponowanie możliwych, prawdopodobnych 

                                                 
16 The Sociology of the Future, W. Bell, J.A. Mau (eds.), Harper & Row, New York 1972, s. 21. 
17 E. Blass, Researching the future: method or madness?, „Futures” 2003, nr 35, s. 1041–1054. 
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oraz pożądanych przyszłości”18. Wymienia kilka założeń, które uzasadniają traktowa-

nie przyszłości jako przedmiotu badań19: 

1. Czas jest ciągły, liniowy, nieukierunkowany i nieodwracalny.  

2. Nie wszystko, co będzie istniało, już istniało lub obecnie istnieje. 

3. Myślenie przyszłościowe jest kluczowe dla ludzkiego działania. 

4. Wybierając kierunek działania, indywidualnie czy grupowo, najbardziej użytecz-

ną wiedzą jest „wiedza o przyszłości”. 

5. Przyszłość jest nieoczywista i nie może być obserwowalna, dlatego nie ma żad-

nych faktów dotyczących przyszłości. 

6. Przyszłość nie jest całkowicie zdeterminowana, „z góry ustalona”. 

7. W większym lub mniejszym stopniu przyszłe wydarzenia mogą być kształtowane 

przez indywidualne lub grupowe działania. 

8. Złożoność świata wymaga perspektywy holistycznej i podejścia multidyscypli-

narnego, zarówno w organizacji wiedzy, jak i w działaniach społecznych; podejście 

takie jest pomocne w procesie podejmowania decyzji.  

9. Niektóre przyszłości są lepsze niż inne. 

Zgodnie z wyżej podanymi zasadami badania (wielu) przyszłości, nie da się przy-

szłości przewidzieć. Zamiast przewidywać, jaka będzie przyszłość, uwaga i wysiłki 

powinny się koncentrować na doborze szerokiego zakresu metod badawczych umożli-

wiających dokonanie wnikliwej analizy przyszłych możliwości rozwoju. Wnioski stąd 

płynące pozwalają na przygotowanie się społeczeństwa do każdego możliwego prze-

biegu przyszłości, a także do nabycia umiejętności współuczestniczenia w tworzeniu 

przyszłości, którą preferuje.  

W powyższym kontekście w naturze procesu foresight zawsze trzeba widzieć elemen-

ty oddające jego złożoność, niepewność oraz konfliktową naturę20, a więc takie jak: 

1. Normatywność – wskazuje na relacje ze specyficznymi wartościami, pragnienia-

mi, życzeniami lub potrzebami wobec przyszłości, wyznaczając kierunek rozwoju 

w przyszłości. 

2. Partycypacja i multidyscyplinarność. Złożoność problemów wymaga podejścia 

w szerszej perspektywie, którą mogą zapewnić jedynie zespoły utworzone z osób re-

prezentujących różne dyscypliny. Widzenie pewnych zjawisk odmiennie przez przed-

stawicieli różnych grup umożliwia lepsze syntetyzujące spojrzenie na skomplikowane 

problemy. 

3. Dynamika i złożoność. Źle zdefiniowane i nieustrukturyzowane problemy odpo-

wiadają wyższej dynamice złożoności, a tym samym niepewności.  

4. Niepewność. Foresight stosuje się do antycypowania niepewnej przyszłości 

w otoczeniu licznych współoddziałujących czynników: społecznych, technologicz-

nych, ekonomicznych, ekologicznych i politycznych (tzw. STEEP) oraz złożonych 

strukturalnych i behawioralnych zależności.  

                                                 
18 Por. „to discover or invent, examine and evaluate, and propose possible, probable and preferable fu-

tures” [za:] E. Blass, op.cit., s. 1041–1054.  
19 The Sociology..., s. 25–26. 
20 O. Saritas, M. Atilla Oner, Systemic analysis of UK foresight results Joint application of integrated 

management model and roadmapping, „Technological Forecasting & Social Change” 2004, nr 71, s. 27–65. 
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5. Konfliktowość. Foresight jest z założenia konfliktowy, ponieważ uczestniczą 

w nim przedstawiciele różnych środowisk i dziedzin, których cele, wizje i oczekiwania 

mogą być zupełnie odmienne.  

Wydawać się więc może, że badania przyszłości mogą być w pewnym sensie para-

doksem, ponieważ termin „badanie” mieści się w kanonie ujętym w ramach czasowych 

teraźniejszości oraz przeszłości. Wobec tego badania przyszłości wydają się w pew-

nym zakresie logicznie niemożliwe, ale jednak są powszechnie stosowane i akcepto-

wane – z dużym nasileniem w ostatniej dekadzie lat. Badania przyszłości zdobyły rów-

nież na znaczeniu ze względu na odejście od skupiania uwagi wyłącznie na prognozo-

waniu przyszłości21, a w miejsce tego rozszerzenie aktywności na wpółtworzenie 

różnych wizji przyszłości, co stało się istotnym narzędziem poprawiania strategicznych 

stosunków między kluczowymi partnerami społecznymi. Z tej właśnie koncepcji wy-

nika idea foresightu, wzywając aktorów społecznych do uczestnictwa w rozwoju przy-

szłości, do prezentacji wizji przyszłości w rozbudowanych czasowo strategiach polity-

ki (np. nauki i technologii). Ostatecznie więc natura foresightu odnosi się do każdego 

systematycznego procesu generowania oceny dotyczącej właściwości pojawiających 

się technologii, ścieżek ich rozwoju i potencjalnego oddziaływania tych technologii na 

zmiany w przyszłości. W tym sensie TFA (technology futures analysis) obejmuje za-

równo szeroko rozumiany foresight technologiczny i badania oceniające (assessment 

studies) w sektorze publicznym, jak również prognozowanie technologiczne i „badania 

wywiadowcze” (intelligence studies) w sektorze prywatnym.  

4. Foresight – realizacja  

Konstrukcja procesu foresight uzależniona jest w dużej mierze od celów, jakie ma on 

spełnić. Wśród licznych celów można wymienić22: 

– identyfikację lokalnych zasobów i potencjału kraju, regionu itp., 

– określenie filarów utworzenia systemu innowacji i zasad jego działania, 

– określenie kompetencji i możliwości instytucjonalnych w kraju, regionie w as-

pekcie narodowej i europejskiej polityki innowacji i sieci współpracy, 

– wykształcenie kultury rozumienia i pozytywnego reagowania na zmiany. 

Przygotowując się do procesu foresight, należy mieć świadomość czynników, które 

determinują przeprowadzenie go z powodzeniem. Zaliczają się do nich m.in.23: 

                                                 
21 B. Meulen van der, The impact of foresight on environmental science and technology policy in the 

Netherlands, „Futures” 1999, nr 31, s. 7–23. 
22 R. Ortwin, The Potential of Regional Foresight, final report of the STRATA-ETAN Expert Group: 

Mobilising the regional foresight potential for an enlarged European Union – an essential contribution to 

strengthen the strategic basis of the European Research Area (ERA), 2002, s. 13. 
23 C. Winters, Methods to improve the efficiency and effectiveness of Regional Foresight activities, Pa-

per prepared for the STRATA-ETAN Expert Group Action, On „Mobilising the regional foresight potential 

for an enlarged European Union", European Commission – Research DG – Directorate K, Brussels 2002, 

s. 26–27. 
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– właściwe wsparcie finansowe – warunkuje organizację i przeprowadzenie 

wstępnych i właściwych badań, a także rozpowszechnienie wyników; 

– udział kompetentnych organizacji – jakość badań zależy od reprezentacji w ba-

daniach aktorów społecznych danego obszaru (kraju, regionu), takich jak np. 

agencje rozwoju, urzędy państwowe, uniwersytety, centra innowacji, inkubatory 

przedsiębiorczości, prywatne firmy; 

– umiejętności, zdolności, kompetencje – dotyczy to zarówno pojedynczych osób, 

jak i kompetencji organizacji jako całości;  

– zaangażowanie – wzajemne zaangażowanie się sektora publicznego i prywatne-

go – przedsiębiorstw i jednostek badawczych w aktywny sposób decyduje o ja-

kości wyników; 

– skala czasu – jej właściwe ustalenie w zależności od dostępnych środków, za-

kresu badań i ich celu wpływa na jakość uzyskanych wyników (często przyjmu-

je się okres 5-letni);  

– potrzeba – implikuje ona wysoki poziom zaangażowania i jest silnym czynni-

kiem motywującym uczestników i organizatorów do przeprowadzenia procesu  

i jego udanego zakończenia.  

Można wyróżnić trzy kluczowe fazy procesu foresight24: 

1) fazę przygotowawczą (preforesight),  

2) fazę właściwą (foresight), 

3) fazę wdrażania (postforesight).  

Klasyfikacja ta jest bardzo wygodna, ponieważ wskazuje na kompozycję podsta-

wowych czynności związanych z przeprowadzeniem procesu foresight. Wokół faz 

kluczowych – w zależności od sytuacji i potrzeb – lokalizowane są pozostałe działania, 

które w całości zamykają proces. Sposób przebiegu działań w poszczególnych fazach 

przedstawiono na rys. 3. 

W ramach pierwszej fazy procesu można zidentyfikować cztery główne elementy: 

1) budowa konsensusu wśród aktorów społecznych i podnoszenie wiedzy o proce-

sie – uzasadnienie organizacji procesu; 

2) stworzenie struktury organizacyjnej obejmującej stanowiska zarządcze oraz ope-

racyjne – odpowiedzialne za budowanie więzi w kraju, regionie; 

3) przygotowanie planu strategicznego określającego dziedziny, które będą brane 

pod uwagę (w drugim etapie poddane selekcji), zakres stosowanych metod i wybór 

podejścia badawczego oraz procedur działania i raportowania; 

4) sprecyzowanie form rezultatów, spodziewanych w końcowej fazie całego proce-

su oraz tego, w jaki sposób sam proces zostanie oceniony.  

                                                 
24 B.R. Martin, J. Irvine, Research Foresight: Priority-Setting in Science, Pinter, London 1989 [za:] 

O. Saritas, M. Atilla Oner, Systemic analysis of UK foresight results. Joint application of integrated man-

agement model and roadmapping, „Technological Forecasting & Social Change” 2004, nr 71, s. 27–65. 

W tym ujęciu badania przeprowadził także K. Borodako, którego doświadczenia tu wykorzystano, zob. 

K. Borodako, Zastosowanie foresightu w antycypowaniu zrównoważonego rozwoju wybranych regionów 

europejskich (maszynopis powielony). 
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Rys. 3. Modelowy proces regionalnego foresight 

Źródło: K. Borodako, Zastosowanie foresightu w antycypowaniu zrównoważonego rozwoju wybranych regionów 

europejskich (maszynopis powielony). 

Punktem kulminacyjnym procesu foresight (a więc fazy drugiej) jest część poświę-

cona badaniom dotyczącym kształtowania zjawisk w średniej i dalszej przyszłości oraz 

poszukiwanie określonych zachowań antycypacyjnych, jako formy zapewnienia kra-

jowi, regionowi – jego mieszkańcom i przedsiębiorcom – maksymalnych korzyści 

w szerokim rozumieniu. Część ta obejmuje nawiązanie kontaktu z ekspertami, organi-

zację zaplanowanych działań, wybór metod pozwalających na zgromadzenie szerokiej, 

a jednocześnie specjalistycznej wiedzy o preferowanych ścieżkach rozwoju regionu 

i określenie racjonalnych działań pozwalających na osiągnięcie pożądanego stanu – 

jest to więc generowanie wyników.  

W procesie foresight istotne jest podejście konsultacyjne, w myśl którego przy-

szłość należy do wszystkich, każdy powinien być więc włączony w jej tworzenie (nie 

ograniczając się tylko do ekspertów), a więc każdy powinien wiedzieć, jakie priorytety 

określają eksperci, rozumieć je i włączyć się do dyskusji o ich zasadności w odpowia-

dającej mu formie25. W fazie drugiej na uwagę zasługują więc, obok wypracowywania 

wyników, ich upowszechnienie i konsultacje społeczne. Optymalne jest tu działanie 

w sieci. 

Projekty foresight były i są nadal na całym świecie szeroko stosowane, lecz w wielu 

przypadkach uważa się, że właśnie faza trzecia – implementacji – jest najbardziej wy-

magającym etapem26 i w praktyce często nie kończy się pełnym sukcesem. Faza ta 

                                                 
25 F. Tilley, T. Fuller, Foresighting methods and their role in researching small firms and sustainabil-

ity, „Futures” 2000, nr 32, s. 149–161, s. 152. 
26 Zob. O. Saritas, M. Atilla Oner, Systemic analysis of UK foresight results Joint application of inte-

grated management model and road mapping, „Technological Forecasting & Social Change” 2004, nr 71, 

s. 27–65.  
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zdeterminowana jest przez kilka elementów, które należy dokładnie rozważyć i sto-

sownie dopracować. Pierwszym z nich jest zbudowanie modelu potencjalnych użyt-

kowników wyników procesu i ich udziału w wykorzystaniu rezultatów badań w róż-

nych obszarach (rys. 4). Drugim czynnikiem wyznaczającym trudności implementa-

cyjne jest skala problemów strukturalnych i behawioralnych wpływających na stopień 

wykorzystania wyników. Problemy strukturalne są głównie określane przez czynniki 

strategiczne, polityczne, finansowe i informacyjne, rodzące trudności implementacyjne 

(zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz systemu). Problemy behawioralne związane są 

z trudnościami w stosunkach społeczno-ekonomicznych, skutkującymi brakiem skoor-

dynowania działań pomiędzy uczestnikami procesu foresight. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4. Kluczowi potencjalni „odbiorcy” foresightu według kategorii koncentracji badań  
w procesie 

Źródło: K. Borodako, Zastosowanie foresightu w antycypowaniu zrównoważonego rozwoju wybranych regionów 

europejskich (maszynopis powielony). 
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nia otoczenia, warunków realizacji, a kończąc na zabezpieczeniu finansowym osiągnię-

tych wyników27. 

Proces foresight jest organizowany w sposób zdeterminowany przez zamierzone ce-

le. Ich realizacja wymaga doboru odpowiednich metod28, które można porządkować 

według trzech kategorii stanowiących granice trójkąta, a uzyskanie stanu równowagi 

metodycznej możliwe jest jedynie w przypadku kombinacji ich nasilenia. Aby taką 

równowagę osiągnąć, konieczne jest szczegółowe analizowanie przeprowadzonych 

procesów foresight, metod w nich zastosowanych oraz uzyskanych wyników i na pod-

stawie zebranego doświadczenia dokonywanie modyfikacji metodycznej, zapewniają-

cej najlepsze z możliwych w danych warunkach zrealizowanie postawionych celów, 

czyli osiągnięcie stanu zbliżonego do równowagi (rys. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 5. Trójkąt równowagi metodycznej w procesie foresight 

Źródło: Opracowano na podstawie: B. van der Meulen, The impact of foresight on environmental science and 

technology policy in the Netherlands, „Futures” 31, 1999, s. 7–23, s. 19. 

Metody ujęte w trójkącie równowagi są znane i obecne w polskiej i zagranicznej li-

teraturze od lat 80. XX w., nie ma więc potrzeby ich szerzej prezentować. Niemniej 

podkreślenia wymaga raz jeszcze, iż im większa liczba metod wykorzystana jest 

w procesie badań foresightowych i w im lepszej ich kombinacji, tym większe jest 

prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu w budowaniu wizji przyszłości, adekwatnej 

do danych warunków i akceptowanej społecznie. 

                                                 
27 O. Gordon, Foresight as a Tool to Enhance Regional Development, Technology Foresight Panels, 

Expert Papers, Technology Foresight Summit Budapest, 27–29 marca 2003. 
28 Szerokie omówienie metod m.in. E. Okoń-Horodyńska, Foresight – wprowadzenie do problemu, 

„Problemy Ekologii” 2005, nr 6, s. 285–294. 
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5. Podsumowanie 

Prowadząc rozważania dotyczące określania przyszłości gospodarki narodowej na 

różnych jej poziomach, zaproponowano przeprowadzenie procesu foresight i wykorzy-

stanie jego metodyki zweryfikowanej w wielu doświadczeniach światowych. Foresight 

implementowany z poziomu narodowego do regionów czy przedsiębiorstw jednocze-

śnie wskazuje na potencjał silnego kształtowania ścieżek rozwoju, tematycznie okre-

ślonej polityki narodowej czy regionalnej opartych na konsensusie aktorów społecz-

nych, społecznej akceptacji zmian, traktowanych dzięki temu procesowi jako szanse 

rozwojowe, nie jako zagrożenia. Foresight wymusza też poczucie współodpowiedzial-

ności za wybraną „przyszłość”, zarówno w sensie merytorycznym, jak i realizacyjnym. 

Proces globalizacji cechuje wiele różnych wyznaczników, nasuwa spostrzeżenie 

i takie, iż przejawia się w nim pewna sprzeczność. Z jednej strony bowiem znosi nieja-

ko narodowe ograniczenia, z drugiej jednak, poprzez upowszechnienie ICT, prowadzi 

do alienowania się społeczeństw ze wspólnej odpowiedzialności za rozwój i jego kon-

sekwencje. Foresight, ze swymi specyficznymi cechami i wymaganiami, w wielu 

aspektach może być wykorzystany do utrzymania rozwoju zrównoważonego29 w glo-

balnej gospodarce, bowiem:  

–  łączy przeszłość, teraźniejszość oraz przyszłość – w tym względzie przedstawia 

przyszłe spojrzenie decydentów i kluczowych interesariuszy na przyszłość, co jest 

zgodne z istotą rozwoju zrównoważonego, ale i wymagane w ujęciu globalnym; 

–  dąży do identyfikacji prawdopodobnych wariantów przyszłości, co ma charakter 

eksploracyjny ze swojej natury – zgodnie z aktualnymi wyznacznikami rozwoju 

zrównoważonego, w ujęciu globalnym dążącego do identyfikacji i implementa-

cji rozwiązań; 

–  może być zastosowany jako technika badawcza, co pokrywa się z potrzebami 

badania warunków rozwoju, tak aby wyjść poza identyfikację i wyłącznie opis 

problemu – w kierunku operacyjności i budowania rozwiązania;  

– foresight, jego metody i techniki odnoszą się do procesów społecznych i zmian 

w postawach aktorów społecznych. Ta zdolność do odkrywania i eksploracji 

„nowych” możliwości wynikających ze „starych” problemów jest charaktery-

styczna właśnie dla metodyki foresight. Skoncentrowanie uwagi na procesie 

transformacji przez poszczególnych aktorów, takich jak przedsiębiorcy, mene-

dżerowie, pracownicy MŚP, samorządowcy, politycy polega również na wzbo-

gaceniu i odnowieniu ich umiejętności budowania własnej przyszłości w każ-

dych warunkach.  

W związku z powyższym badania foresightowe nie mogą stanowić akcji jednora-

zowej, powinny być wpisane w strategie rozwojowe danego kraju, regionu, korporacji, 

a ich wyniki winne być bazą dla tworzenia kolejnych strategii budowanych wg wizji 

społecznie akceptowanego wariantu przyszłości. 

 

                                                 
29 F. Tilley, T. Fuller, op.cit., s. 149–161. 
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