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Streszczenie. W artykule zostały opisane warunki konieczne do realizacji procesu prognozo-
wania działań strategicznych typu foresight. Proces ten składa się z analizy sytuacji bieżącej, która 
pozwala opracować diagnozę badanego obszaru oraz z części prognostycznej. Rezultatem impli-
kacji działań na etapie diagnozy i prognozy jest opracowanie scenariuszy rozwoju, dotyczących 
badanego obszaru. Opisano również, w sposób kompleksowy, część decyzyjną dotyczącą procesu 
prognozowania strategicznego typu foresight, rezultatem którego będzie wybór optymalnego sce-
nariusza rozwoju.
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1. Wstęp

Proces prognozowania zjawisk gospodarczych i społecznych w ciągu ostat-
nich lat przechodził przez wiele etapów transformacji. Transformacja ta związana 
była z jednej strony z rozwojem nauki w zakresie ekonomii, statystyki czy ekono-
metrii z drugiej zaś z ciągle rosnącą dynamiką rynku. 

Biorąc pod uwagę operacyjny okres decyzyjny, powyższe przesłanki impli-
kują rozwój klasycznych metod prognozowania bazujących na tradycyjnej de-
kompozycji szeregu czasowego (modele deterministyczne), poprzez metody 
wykorzystujące teorię dla procesów stacjonarnych i niestacjonarnych (modele 
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stochastyczne) oraz wszystkiego rodzaju metody prognozowania bazujące na 
zastosowaniu narzędzi sztucznej inteligencji. Należy tu również zaznaczyć, że 
powszechnie zaczęto stosować kompilacje wyżej wspomnianych podejść, two-
rząc podejścia do prognozowania w ujęciu zintegrowanym (hybrydowym, zespo-
łowym czy kombinowanym). 

Uwzględniając natomiast strategiczny zakres działań decyzyjnych, progności 
w większości przypadków korzystają z metod heurystycznych (burza mózgu, me-
toda delficka, metoda wpływów krzyżowych, metoda ankietowa), czy metod bazu-
jących na scenariuszach rozwoju badanego zjawiska. Ostateczną decyzję związaną 
z wyborem narzędzi prognostycznych, podejmuje się na bazie otrzymanych prze-
słanek oraz doświadczeń ekspertów biorących udział w procesie prognozowania. 

Uwzględniając wysoką dynamikę rynku, scharakteryzowane powyżej meto-
dologie działań prognostycznych, w wielu przypadkach nie uzyskują zadowala-
jącego efektu decyzyjnego. Jest to szczególnie dokuczliwe w wymiarze działań 
strategicznych. Metody powszechnie wykorzystywane w prognozowaniu dłu-
gookresowym cechują się z jednej strony zbyt dużą statycznością i bezwładno-
ścią, z drugiej zbyt małą świadomością u podmiotów czy osób, których prognoza 
(działania sprawcze wynikające z wyników prognozy) dotyczą. 

W artykule, na bazie doświadczeń w praktycznej realizacji projektu foresight1, 
przedstawiono kompleksowe podejście do procesu prognozowania działań strategicz-
nych typu foresight oraz szczegółowo opisano jeden element (proces badawczy) dzia-
łań decyzyjnych w tym procesie. Wybrany proces badawczy dotyczy podjęcia klu-
czowej decyzji, której rezultatem będzie implikacja określonego scenariusza rozwoju.

2. Prognozowanie strategiczne typu foresight

Prognozowanie strategiczne typu foresight polega na wprowadzeniu w ży-
cie trzech zamierzeń: przemyślenie przyszłości, przeprowadzenie na jej temat 
publicznej debaty i podjęcie w krótkim czasie działań na rzecz odpowiedniego 
ukształtowania przyszłości2. Przeprowadzanie badań typu foresight dają podsta-
wę do ewentualnych korekt w działaniach strategicznych zarówno państw, woje-
wództw czy nawet przedsiębiorstw3. 

 1 Autor referatu brał udział w realizacji projektu pn. Województwo opolskie Regionem Zrów-
noważonego Rozwoju – Foresight Regionalny do 2020, jako specjalista ds. badań oraz jako ekspert 
panelu ekspertów.
 2 J. Kuciński, Organizacja i prowadzenie projektów foresight w świetle doświadczeń międzyna-
rodowych, IPPT, Warszawa 2006.
 3 L.J. Jasiński, Myślenie perspektywiczne – Uwarunkowania badania przyszłości typu foresi-
ght, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2007.
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Procedura badawcza projektów foresight powinna być realizowana w wielu 
etapach, a do wymaganych należy zaliczyć (rys. 1):

– diagnozę obecnej sytuacji,
– prognozę działań,
– konsultacje społeczne. 
W pierwszym etapie badań typu foresight należy przeprowadzić komplek-

sową diagnozę badanego zjawiska. W większości przypadków polega ona na 
przeprowadzeniu analizy statystycznej na bazie danych historycznych. Analiza 
ta bazuje na modelach szeregu czasowego. W modelach szeregu czasowego wy-
odrębnia się jego składowe w postaci: trendu, wahań sezonowych oraz wahań 
cyklicznych i przypadkowych4. Możemy tu wyszczególnić szereg użytecznych 
metod obliczeniowych:

– dla szeregu czasowego z trendem, np.:
 modele analityczne,
 modele wygładzania wykładniczego (Holta),
– dla szeregu czasowego z wahaniami sezonowymi, np.:
 metoda wskaźników,
 iteracyjna metoda dekompozycji szeregu czasowego,
 analiza harmoniczna,
 modele wygładzania wykładniczego (Wintersa).
W następnym kroku, przeprowadza się analizę wyników uzyskanych za po-

mocą powyższych metod i modeli z dostępnymi opracowaniami diagnostycznymi. 
Analiza ta ma na celu potwierdzenie tendencji rozwojowych w prowadzonych ba-
daniach z podobnymi analizami przeprowadzanymi w okresach wcześniejszych. 

Bardzo pomocnym narzędziem jest analiza dokumentów strategicznych doty-
czących badanego zagadnienia. Opracowane dokumenty strategiczne wyznaczają 
oś działań, wedle której powinniśmy kierować nasze przyszłe zamierzenia decy-
zyjne. Ostatnim etapem części diagnostycznej jest analiza zmienności sytuacji. 
Analiza ta ma na celu wskazanie szans i zagrożeń (korzyści lub utraconych ko-
rzyści) w dynamicznej analizie decyzyjnej. Pozwala to na obliczenie już w części 
diagnostycznej dynamiki zmian w badanych zależnościach.

Na etapie prognozy, przy identyfikacji kluczowych czynników sukcesu, mo-
żemy zastosować jedną z szeregu metod z powodzeniem stosowanych w progno-
zowaniu typu foresight, do których należą5:

– dyskusje panelowe, 
– analiza SWOT i analiza ograniczeń (barier i sposobów ich przełamania), 
– badanie eksperckie metodą Delphi, 

 4 P. Dittmann, Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie, Oficyna Wydaw-
nicza, Kraków 2004; M. Cieślak, Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, WN PWN, 
Warszawa 2005.
 5 www.ippt.gov.pl/foresight/foresight-narodowy.html#metodyka [1.10.2012].
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– analiza STEEP (Środowiskowo-Technologiczno-Ekonomiczno-Społeczno- 
-Polityczna), 

– analiza krzyżowa wpływów, 
– budowa scenariuszy. 
Działania na etapie diagnozy i prognozy w programie foresight powinny być 

uzupełnione o szerokie konsultacje społeczne. Konsultacje mają na celu zwięk-
szenie świadomości u społeczeństwa w zakresie kierunków działań, które będą 
realizowane w przyszłości. Zwiększenie świadomości u populacji bezpośrednio 
korzystającej w przyszłości z działań realizowanych za pomocą programów fo-
resight ma na celu zmniejszenie oporów we prowadzaniu zmian i wprowadzaniu 
nowych decyzji. Opisane etapy realizacji projektów strategicznych typu foresight 
zostały przedstawione na rysunku 1.

DIAGNOZA

Analiza danych statystycznych
Analiza dostępnych opracowań i wyników działań
Analiza dokumentów strategicznych
Analiza zmienności sytuacji

PROGNOZA
Identyfikacja kluczowych czynników sukcesu
Analiza scenariuszy rozwoju

„Obraz” rzeczywistości w oparciu  
o diagnozę

Określenie działań sprawczych  
w oparciu o prognozę
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Rys. 1. Etapy badawcze w prognozowaniu strategicznym typu foresight
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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3. Proces tworzenia i wyboru scenariuszy rozwoju  
dla branż kluczowych

W prezentowanym punkcie został przedstawiony całościowy proces tworze-
nia scenariuszy rozwoju jednego z obszarów Polski. Proces ten jest jednym z eta-
pów prognozowania strategicznego typu foresight (por. rys. 1). 

Proces ten możemy podzielić na kilka etapów:
1. Identyfikacja obszarów kluczowych dla rozwoju badanego obszaru.
2. Identyfikacja czynników kluczowych dla określonych obszarów działań.
3. Klasyfikacja czynników kluczowych z punktu widzenia ich ważności i pil-

ności realizacji.
4. Zdefiniowanie wektorów działań, zadaniem których jest aktywizacja czyn-

ników sprawczych sukcesu.
5. Analiza wielowymiarowa dotycząca kosztów, korzyści oraz barier przy 

wdrożeniu zdefiniowanych strategii rozwoju regionu.
Etapy te zostaną opisane w podpunktach 3.1-3.4.

3.1. Identyfikacja obszarów kluczowych dla rozwoju  
badanego obszaru

Pierwszym etapem w budowaniu scenariuszy rozwoju jest identyfikacja ob-
szarów kluczowych z punktu widzenia optymalnego rozwoju badanego regionu. 
Obszary te są z jednej strony implikacją wyników, jakie uzyskano w części dia-
gnostycznej, a z drugiej – wynikiem decyzji ekspertów. Decyzje ekspertów są 
uzyskiwane dzięki badaniu ankietowemu lub w czasie spotkań paneli eksperc-
kich. W prowadzonych wybranych programach typu foresight bada się następują-
ce obszary badawcze:

– „Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski” 
– wzrost gospodarczy, infrastruktura (w tym transport), zasoby naturalne i nowe 
materiały6,

– „Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju wojewódz-
twa podkarpackiego” – technologie budownictwa, informacyjne, infrastruktury 
ochrony środowiska i energetyki, produkcji i przetwórstwa żywności, przemysłu 
chemicznego, farmaceutycznego i biotechnologie, przemysłu lotniczego i maszy-
nowego, turystyka, rekreacja i rehabilitacja, zdrowie7,

– „Województwo opolskie Regionem Zrównoważonego Rozwoju – Foresight 
Regionalny do 2020” – infrastruktura-sektor transportowy, rolnictwo, agroturystyka 

 6 www.foresight.msap.pl/index.php?page=research [1.10.2012].
 7 www.prz.edu.pl/foresight/ [1.10.2012].
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i leśnictwo, zasoby naturalne i nowe materiały przemysł spożywczy i chemiczny, 
energetyka zrównoważona, materiały budowlane i budownictwo8.

Mając zdefiniowane określone obszary kluczowe, należy wyznaczyć czynniki 
sprawcze sukcesu, które powinny wskazać kierunki rozwoju poszczególnych branż.

3.2. Zdefiniowanie czynników kluczowych  
dla zidentyfikowanych obszarów działań

Kolejne działanie zmierzające do wyznaczenia scenariuszy rozwoju polega na 
zdefiniowaniu czynników kluczowych. Czynniki te powinny wskazywać działa-
nia, jakie należy podjąć, aby osiągnąć sukces w zdefiniowanych obszarach rozwo-
jowych. Czynniki te są definiowane w procesie ankietyzacji ekspertów zewnętrz-
nych lub za pomocą uzgodnień uzyskanym w czasie spotkań paneli eksperckich. 

3.3. Klasyfikacja czynników kluczowych z punktu widzenia  
ich ważności i pilności realizacji oraz określenie wektora działań

Po zdefiniowaniu czynników kluczowych sukcesu należy przeprowadzić procedu-
rę klasyfikacji tychże czynników z punktu widzenia określonych kryteriów. Z reguły 
definiuje się dwa kryteria, które pozwalają kompleksowo sparametryzować określone 
czynniki. W analizach strategicznych do często stosowanych kryteriów zalicza się:

– pilność realizacji,
– ważność realizacji.
Procedura klasyfikacji poszczególnych czynników z punktu widzenia pilności 

i ważności ich realizacji, jest dokonywana w polach macierzy dwuwymiarowej 
i bazuje na założeniu „maksymalizacji funkcji celu”. Oznacza to, że czynniki ce-
chujące się wysokim stopniem ważności i pilność znajdują się w większej od-
ległości od początku układu współrzędnych niż czynniki o niższym priorytecie 
ważności i pilności (por. rys. 2). 

W celu jednoznacznej klasyfikacji poszczególnych czynników, dokonano po-
działu obszaru rozwiązań na cztery pola. Na rysunku 2 pola te oznaczono sym-
bolami A, B, C i D. Pole A oznacza czynniki o najwyższym priorytecie pilności 
i ważności realizacji. Pole B zawiera czynniki o wysokim priorytecie ważności 
wykonania, natomiast o niskim priorytecie pilności. Pole C zawiera czynniki 
o wysokim stopniu pilności wykonania, ale niskim indeksie ważności. Najmniej 
ważne i pilne czynniki umieszczone są w obszarze D. W kompleksowej anali-
zy rozpatrywanych obszarów działań należy zdefiniować czynniki w wymiarach 
STEEP. Wymiary STEEP opisują czynniki w ujęciu środowiskowym, społecznym, 

 8 www.foresight.po.opole.pl/ [1.10.2012].
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ekonomicznym, politycznym i technologicznym. Kompleksowa parametryzacja 
czynników w jednym z obszarów kluczowych polega więc na opracowaniu pięciu 
macierzy cząstkowych. 

W kolejnym kroku należy uwzględnić wszystkie czynniki z obszaru A dla każ-
dego z wymiarów STEEP i umieścić je w macierzy zbiorczej (rys. 3.). Ostatnim 
etapem w tworzeniu scenariusza rozwoju jest zdefiniowanie wektorów działań. 
Wektory te mają za zadanie aktywizować czynniki kluczowe. 

Rys. 2. Klasyfikacja czynników kluczowych w macierzy dwukryterialnej
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Rys. 3. Macierz o priorytetowych czynnikach
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

3.4. Analiza wielowymiarowa dotycząca kosztów, korzyści oraz barier 
przy wdrożeniu zdefiniowanych strategii rozwoju regionu

Uzupełnieniem działań klasyfikacyjnych ważności i pilności zdefiniowanych 
czynników jest przeprowadzenie wielokryterialnej analizy dotyczącej korzyści, 
kosztów i barier rozwoju. Na rysunku 4 przedstawiono przykładową analizę 
wielokryterialną dla obszaru z zakresu budownictwa. Analiza ta pokazuje czy 
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korzyści z rozwoju poszczególnych czynników przewyższają koszty ich implika-
cji. Pozwala również określić wielkości barier rozwoju.

W omawianej analizie wielokryterialnej wykorzystano graficzną prezentację 
w postaci wykresu radarowego. Przyjęto założenie, że wartości o większym zna-
czeniu znajdują się w dalszej odległości od środka układu.

4. Podsumowanie

W artykule zostały opisane etapy konieczne do realizacji procesu prognozo-
wania działań strategicznych typu foresight. Proces ten składa się z analizy sy-
tuacji bieżącej, która pozwala opracować diagnozę badanego obszaru. W skład 
procesu diagnozy wchodzą: analiza danych statystycznych, analiza dostępnych 
opracowań i wyników działań, analiza dokumentów strategicznych oraz analiza 
zmienności sytuacji. Drugim wymaganym etapem w procesie działań typy fore-
sight jest prognoza. Zadaniem prognozy jest: identyfikacja obszarów kluczowych 
dla rozwoju badanego obszaru, zdefiniowanie czynników kluczowych dla ziden-
tyfikowanych obszarów działań, klasyfikacja czynników kluczowych z punktu 
widzenia ich ważności i pilności realizacji, zdefiniowanie wektorów działań oraz 
analiza wielowymiarowa dotycząca kosztów, korzyści oraz barier przy wdrożeniu 
zdefiniowanych strategii rozwoju regionu. 

Rys. 4. Wielokryterialna analiza pokazująca korzyści, koszty i bariery rozwoju
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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W artykule przedstawiono również jeden element (proces badawczy) działań 
decyzyjnych w procesie działań strategicznych typu foresight. Wybrany proces 
badawczy dotyczył etapu prognozy (por. rys. 1) i podjęcia kluczowej decyzji, któ-
rej rezultatem będzie implikacja określonego scenariusza rozwoju.
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Foresight Research Based on the Type  
of Strategic Economic Forecasting Phenomena

Summary. This paper describes the necessary conditions to the process of forecasting of stra-
tegic foresight activities. This process consists of the analysis of the current situation that allows to 
develop a diagnosis of the study area and the projection part. The implications of the result of op-
erations in the diagnosis and prognosis are to develop scenarios for the study area. This article also 
describes in a comprehensive way a part of the decision-making process for forecasting the result of 
strategic foresight, which will select the optimum development scenario.

Key words: foresight, strategic forecasting, scenario development, prognosis, diagnosis of the 
situation




