
      
STUDIA  I  PRACE  WYDZIA U  NAUK  EKONOMICZNYCH  I  ZARZ DZANIA  NR  34 

Joanna Wi niewska
Uniwersytet Szczeci ski
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Streszczenie

Okre lenie kierunków rozwoju technologii ma zasadnicze znaczenie dla w a ci-

wego kszta towania polityki gospodarczej, która powinna sprzyja  d ugookresowemu 

wzrostowi gospodarczemu. Wysoka dynamika zmian w otoczeniu, towarzysz ce jej 

niepewno  i ryzyko stanowi  silny impuls dla przewidywania przysz ych wydarze ,

prognozowania trendów i budowania scenariuszy. Na tym tle pojawia si  problem 

metod, jakie mo na wykorzysta , aby w a ciwie wskaza  po dane i przysz e kierunki 

zmian technologii. Celem artyku u jest charakterystyka wybranych metod wykorzysty-

wanych dla potrzeb analizy kierunków rozwoju technologii. 

S owa kluczowe: technologia, rozwój technologii, foresight

Wprowadzenie

Technologia jest podstawowym elementem kultury spo ecze stwa, a tak e
czynnikiem rozwoju gospodarki i podmiotów w niej funkcjonuj cych. Jej zna-
czenie we wspó czesnej gospodarce wiatowej wynika z faktu, i  zmiany w tym 
zakresie s  powszechnie uznawane za jedne z najsilniej wp ywaj cych na pro-
cesy gospodarcze, a sama technologia jest coraz cz ciej traktowana jako g ów-

                                                          
  Adres e-mail: gjowi@wneiz.pl. 
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ny czynnik zmian i wzrostu poziomu innowacyjno ci, który decyduje o tempie 
i kierunkach rozwoju poszczególnych podmiotów (krajów), stwarzaj c nowe 
mo liwo ci i pola do dzia a  oraz formu uj c odmienne warunki konkurowania. 

Okre lenie kierunków rozwoju technologii ma zasadnicze znaczenie dla 
w a ciwego kszta towania polityki gospodarczej, która powinna sprzyja  d ugo-
okresowemu wzrostowi gospodarczemu. D enie do stworzenia i rozwoju gos-
podarki opartej na wiedzy (GOW), stanowi ce m.in. istotny element strategii 
lizbo skiej oraz b d cej jej swoist  kontynuacj  strategii „Europa 2020”, uwy-
pukla konieczno  odpowiedniego kszta towania zmian technologicznych. Na 
tym tle pojawia si  problem metod, jakie mo na wykorzysta , aby w a ciwie 
wskaza  po dane i przysz e kierunki zmian technologii. Celem artyku u jest 
charakterystyka wybranych metod wykorzystywanych dla potrzeb analizy kie-
runków rozwoju technologii. Z tego wzgl du opisano: metod  delfick , krzy-
ow  analiz  wp ywów, metod  scenariuszow , roadmapping, foresight oraz 

metody heurystyczne. 

1. Prognozowanie zmian technologicznych 

Prognozowanie rozwoju technologii powinno stanowi  istotny element 
w procesie konstrukcji strategii i planów rozwojowych na wszystkich szczeb-
lach gospodarki (w uj ciu makro-, mezo- i mikroekonomicznym). Chocia  po-
gl dy odno nie warto ci rozeznania prognostycznego s  zró nicowane (istnieje 
okre lone grono sceptyków), to zauwa y  nale y, e praktyka planowania tech-
nicznego i kszta towania strategii przedsi biorstw w krajach wysoko rozwini -
tych potwierdza du  przydatno  dokonywanych prognoz np. dla planowania 
prac rozwojowych. 

Prognozy praktycznie bezb dnie ujawniaj  dziedziny najintensywniejsze-
go rozwoju oraz kierunki bada  skupiaj ce wysi ki czo owych o rodków nau-
kowych (tzw. gor ce obszary bada ). Stanowi  niezawodne ród o informacji 
dla planowania kierunków edukacji spo ecznej. Poprzez udzia  w pracach sze-
rokiego grona elit managementu, nauki i polityki pozwalaj  na wymian  infor-
macji i kszta towanie pogl dów w tych rodowiskach1.

                                                          
1  Por. W.A. Kasprzak, Ocena projektów bada  i innowacji, OW Politechniki Wroc aw-

skiej, Wroc aw 2009, s. 35. 
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Paul Lowe wyró nia dwa podstawowe rodzaje prognoz technologicznych: 
prognozowanie badawcze (lub prognozowanie mo liwo ci technologicznych – 
technological opportunity forecasting) oraz prognozowanie normatywne2.
Pierwszy z nich polega na analizie sposobów, dzi ki którym osi gni to aktualne 
rozwi zania, wskazaniu kierunków, do których b d  one prowadzi , oraz mo -
liwych perspektyw. Drugi rodzaj prognoz sprowadza si  do okre lenia celów, 
do jakich zmierza system (podmiot, gospodarka) i wskazania technologii nie-
zb dnych do realizacji zamierze . Oznacza to w praktyce dokonanie charakte-
rystyki przysz ych potrzeb i mo liwo ci danego rynku, a tak e wskazanie ce-
lów, które b d  determinowa  rozwój okre lonych technologii. Takie dzia ania
okre lane bywaj  mianem prognozowania zapotrzebowania na technologi
(technology demand forecasting).

Istniej  ró ne metody mo liwe do wykorzystania w procesie prognozowa-
nia technologicznego. W praktyce zauwa y  jednak nale y, e najcz ciej wy-
korzystan  jest metoda delficka bazuj ca na badaniu strukturalnym z wykorzy-
staniem do wiadczenia i wiedzy uczestników badania (ekspertów w okre lo-
nych dziedzinach). Technika ta opiera si  na badaniu, prognozowaniu oraz ele-
mentach normatywnych pozwalaj cych uzyska  wyniki zarówno o charakterze 
jako ciowym, jak i ilo ciowym. Wykorzystuje ona do wiadczenie i wiedz
ekspertów z okre lonej dziedziny poprzez przeprowadzenie odpowiednio ste-
rowanych, wielokrotnych bada  ankietowych. Otrzymane dane poddane obrób-
ce statystycznej stanowi  podstaw  dla stworzenia rankingów charakteryzuj -
cych najwa niejsze technologie. 

Obok szeregu istotnych zalet tego rodzaju podej cia metodologicznego na-
le y zauwa y  istnienie pewnych trudno ci jego realizacji3. Bezsprzecznie 
stwierdzi  nale y, e jest to procedura z o ona, czasoch onna i kosztowna, wy-
maga bowiem zaanga owania du ej liczby osób oraz przygotowania zewn trz-
nych ekspertów. Istnieje niebezpiecze stwo niew a ciwego skonstruowania 
badania (np. w zakresie doboru uczestników, formu owania pyta  i opinii), co 
mo e doprowadzi  do uzyskania sprzecznych lub niewiarygodnych wyników. 
Eksperci powinni posiada  du  wiedz  merytoryczn  i do wiadczenie na temat 
b d cy przedmiotem ankiet, ale jednocze nie szeroki ogl d i do wiadczenie 

                                                          
2  P. Lowe, Zarz dzanie technologi . Mo liwo ci poznawcze i szanse, l sk, Katowice 

1999, s. 119.
3  Zaliczy  do nich mo na np. sformalizowany charakter, pobudzanie do dog bnej anali-

zy problemu oraz perspektywicznego my lenia, du  popularno  i wiele innych. 



ZARZ DZANIE I MARKETING 120

w zakresie „oddzia ywania” badanej dziedziny z szeroko rozumianym otocze-
niem. Okre lon  trudno  tego rodzaju bada  stanowi sk onienie uczestników 
do kilkukrotnego udzielenia odpowiedzi na pytania z uwagi na fakt, e cz sto 
rezygnuj  oni z udzia u w trakcie procesu. 

Na wykorzystaniu wiedzy eksperckiej bazuj  równie  techniki stosowane 
w ramach tzw. krzy owej analizy wp ywów (CIA)4. Metoda ta s u y ocenie 
prawdopodobie stwa zaistnienia okre lonego zestawu zdarze  na podstawie 
rzeczywistego istnienia jednego z nich. Wynikiem modelowania s  scenariusze 
tworzone przy wykorzystaniu procedury symulacji Monte Carlo5. CIA mo e
by  doskona ym narz dziem do uwzgl dnienia wzajemnego oddzia ywania na 
siebie np. ró nych sektorów przemys owych i czynników kluczowych, a tak e
nadaje tworzonym scenariuszom dynamik .

Scenariusze to opisy przysz o ci lub pewnych jej aspektów zachowuj ce 
spójno  i przejrzysto  formy i skupiaj ce si  na kwestiach najbardziej istot-
nych. Mog  mie  one ró ny charakter, np. poszukiwawczy, normatywny, dy-
namiczny, statyczny. Podstaw  ich budowy s  m.in.: wyniki analizy SWOT, 
benchmarkingu, wyniki bada  realizowanych metod  delfick , symulacje kom-
puterowe i analizy ekonometryczne6. Istniej  ró ne formy scenariuszy. Do pod-
stawowych mo na zaliczy 7:

– scenariusze mo liwych zdarze , które opisuj  rozwój firmy i jej 
otoczenia z uwzgl dnieniem czynników wewn trznych i zewn trznych, 

– scenariusze symulacyjne, które opisuj  otoczenie konkretnego elementu 
i czynniki maj ce na niego wp yw, 

                                                          
4  Metoda krzy owej analizy wp ywów – tzw. cross-impact analysis (CIA) – zosta a opra-

cowana w 1966 r. w Rand Corporation, USA i by a rozwijana dalej m.in. przez Battelle Memorial 
jako IFIS (interactive future simulations) oraz Duperrin i Gabus jako SIMIC (francuski akronim 
od „systemy i macierze wp ywów krzy owych”). Por. J. Kuci ski, Podr cznik metodyki foresight 
dla ekspertów projektu. Foresight regionalny dla szkó  wy szych Warszawy i Mazowsza „Akade-
mickie Mazowsze 2030”, Politechnika Warszawska, Warszawa 2010, s. 18. 

5  Por. T. Olkuski, Metody bada  foresightowych na przyk adzie projektu foresight w gór-
nictwie i hutnictwie Republiki Po udniowej Afryki, „Gospodarka Surowcami Mineralnymi” 2008, 
t. 24, z. 3/3, s. 235. 

6  Por. J. Dubi ski, M. Turek, Sposób tworzenia scenariuszy rozwoju technologicznego 
przemys u wydobywczego w gla kamiennego, „Gospodarka Surowcami Mineralnymi” 2008, t. 24, 
z. 1–2, s. 24–25. 

7 J. Kuci ski, Podr cznik metodyki..., s. 24. 
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– scenariusze stanów otoczenia, które opisuj , jak mocny wp yw na 
badany sektor przemys owy b d  mia y poszczególne czynniki oto-
czenia,

– scenariusze procesów w otoczeniu, które opisuj , jak mocny wp yw na 
badany sektor przemys owy b d  mia y poszczególne procesy zacho-
dz ce w otoczeniu. 

W procesie przygotowania prognoz wykorzystywane bywaj  równie  inne 
metody heurystyczne, np. burza mózgów (cz sto poprzedzaj ca zastosowanie 
metody delfickiej) czy analiza morfologiczna (stanowi ca jedn  z technik burzy 
mózgów). Techniki te s  zespo owymi sposobami poszukiwania nowych pomy-
s ów na rozwi zanie okre lonych problemów w drodze systematycznej analizy 
wszystkich mo liwych rozwi za .

Burza mózgów obejmuje dwa wyra nie oddzielone procesy. W pierwszym 
generowana jest jak najwi ksza liczba pomys ów bez ich oceny czy wst pnej
selekcji, a nast pnie przyst puje si  do warto ciowania zebranych koncepcji. 
Z kolei w analizie morfologicznej twórcze rozwi zania problemów organiza-
cyjnych i technicznych osi gni te zostaj  drog  systematycznej analizy wszyst-
kich mo liwych koncepcji. Znalezienie rozwi za  odbywa si  zgodnie z cyklem 
sk adaj cym si  z czterech faz obejmuj cych8:
Faza I – postawienie zadania:

– okre lenie dziedziny bada ,
– ustalenie granic problemu,  
– zdefiniowanie problemu, 

Faza II – przeprowadzenie analizy:
– identyfikacja zada  sk adowych, 
– wyznaczenie ich rozwi za ,

Faza III – synteza: 
– budowa skrzynki morfologicznej,  
– sformu owanie kryteriów oceny rozwi za ,
– redukcja skrzynki, 

Faza IV – opracowanie wyników. 
Przewidywanie zmian technologicznych mo na ponadto oprze  na wywo-

dz cej si  z planowania strategicznego metodzie technologii krytycznej (klu-
czowej). Podej cie to ma na celu identyfikacj  krótkoterminowych (zwykle  

                                                          
8  Por. ibidem, s. 15. 
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na 3–10 lat) priorytetów badawczych maj cych wysoki potencja  w zakresie 
wp ywu na po dany rozwój ekonomiczny oraz zaspokojenie potrzeb spo ecz-
nych przy optymalnym wykorzystaniu ograniczonych funduszy publicznych. 
Metoda polega na zastosowaniu zestawu kryteriów, wzgl dem których oceniana 
jest „krytyczno ” (znaczenie) poszczególnych technologii. Celem zastosowa-
nia metody jest identyfikacja listy technologii kluczowych z jasnym wskaza-
niem odno nych dzia a , które powinny zapewni  wdro enie wyników procesu, 
a w praktyce ustanowienie narodowych priorytetów badawczo-rozwojowych. 
Przy okre laniu technologii krytycznych brane s  pod uwag  nast puj ce kwe-
stie9:

– aspekty polityczne – istotne jest wskazanie koniecznej interwencji poli-
tycznej z punktu widzenia realizacji prac B + R, komercjalizacji, roz-
powszechnienia i wdro enia wyników bada ,

– wyró nianie si  technologii – odrzucenie ze zbioru potencjalnych tech-
nologii kluczowych rozwi za  zaawansowanych (powszechnych), 

– odtwarzalno  – u ycie zastosowanych procedur powinno prowadzi  do 
odtworzenia wyników nawet wówczas, gdy dokonywa  tego b d  oso-
by niezaanga owane w projekt. 

Dla potrzeb szerokiego spojrzenia na przysz o  okre lonego obszaru wy-
korzystywana bywa metoda budowy mapy drogowej (tzw. roadmapping)10.
Obejmuje ona tworzenie wizji i szczegó owych projekcji rozwoju mo liwych 
osi gni  technologicznych, produktów i rodowiska w funkcji czasu. Jest to 
metoda przewidywania post pu technologicznego. 

Od po owy lat 80. XX w. mapowanie technologii sta o si  popularnym na-
rz dziem w planowaniu dzia a  badawczo-rozwojowych i planowaniu strate-
gicznym przedsi biorstw high-tech w celu wspierania rozwoju nowych produk-
tów poprzez powi zanie przyczynowe lub czasowe mo liwo ci technologicz-
nych i celów biznesowych oraz wskazanie sposobów wchodzenia na rynek 
z w a ciwymi produktami we w a ciwym czasie. W miar  dojrzewania koncep-
cji i metodologii, metoda ta znalaz a zastosowanie m.in. w prognozowaniu roz-
woju du ych koncernów przemys owych, gdzie jest stosowana jako narz dzie
informowania i planowania strategicznego ukierunkowane na konkretne dzia a-

                                                          
9  Por. J. Dubi ski, M. Turek, Sposób tworzenia..., s. 23. 
10  Jak dot d metoda ta nie doczeka a si  polskiej nazwy. Najcz ciej u ywane s  takie 

okre lenia jak metoda budowy mapy drogowej technologii, mapowanie technologii lub angielska 
nazwa technology roadmapping (TRM). 
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nia. TRM jest równie  stosowana do przewidywania i opracowywania trans-
dyscyplinarnych celów high-tech takich jak przedmioty, rodowisko oraz cele 
funkcjonalne (np. obni enie zagro enia dla pracowników, czas i koszt produk-
cji, cele konkurencyjno ci). Ostatnio znalaz a zastosowanie w tworzeniu polity-
ki oraz optymalizacji inwestycji rodków publicznych w dzia ania badawczo- 
-rozwojowe i zapewnianiu ich odniesienia do aspektów spo ecznych (rysu- 
nek 1)11.

Rysunek 1. Przyk ad schematu mapy drogowej rozwoju biotechnologii  

w zale no ci od uwarunkowa  politycznych, przyj tych strategii i wybranych technologii 

Uwarunkowania 
polityczne 

Wariant 
wprowadzenia 

horyzontalnej polityki
przemys owej 

Wariant 
niewprowadzenia 

 horyzontalnej polityki
przemys owej

Scenariusz skoku 
technologicznego  

w zakresie rozwoju 
biotechnologii 

Scenariusz dryfu 
technologicznego  

w zakresie rozwoju 
biotechnologii 

Scenariusz 
zaniechania 

rozwoju 
biotechnologii 

Technologie
kluczowe

Cele
sektorowe 

Rozwój 
diagnostyki 

molekularnej 

Racjonalne 
wykorzystanie zasobów  

biotechnologicznych 
w rolnictwie 

Wykorzystanie 
metod 

biotechnologicznych 
do produkcji energii

elektrycznej

Cel
naczelny 

Zrównowa ony rozwój polskiej gospodarki 

1T
2T 3T 4T nT

Warianty 
przysz o ci

ród o: J. Kuci ski, Podr cznik metodyki foresight dla ekspertów projektu…, s. 31. 

                                                          
11  J. Kuci ski, Podr cznik metodyki..., s. 29–30. 
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Roadmapping mo e by  narz dziem do12:
– znajdowania relacji mi dzy poszczególnymi elementami obiektów z o-

onych zwi zanych z transferem technologii oraz do analizy zwi zków
przyczynowo-skutkowych, 

– adaptacyjnego planowania strategicznego w zagadnieniach technolo-
gicznych, 

– wspomagania decyzji poprzez odpowiedni  strukturyzacj  wiedzy  
o analizowanym problemie z punktu widzenia przedsi biorstw wdra a-
j cych nowe produkty lub technologie oraz organizacji zajmuj cych si
wspomaganiem rozwoju technologii i bada  aplikacyjnych. 

Tworzenie mapy drogowej przebiega poprzez gromadzenie, syntez  i we-
ryfikacj  informacji oraz przedstawienie trendów13. Poszczególne etapy road-
mappingu technologicznego mog  przyjmowa  nast puj c  form 14:

– modelowania ewolucji technologii wykorzystywanych przez organiza-
cje, w tym zw aszcza technologii produktowych i procesowych, 

– prognozowania zapotrzebowania na technologie i produkty, 
– planowania i optymalizacji strategii zapewniaj cych rozwój technolo-

giczny organizacji, 
– podejmowania decyzji inwestycyjnych zwi zanych z wprowadzaniem 

nowych produktów i technologii. 
Istnieje wiele wariantów map drogowych technologii ró ni cych si  liczb  i ro-
dzajem warstw, analizowanych czynników, rodzajem rozwa anych zwi zków
czasowych i kauzalnych, horyzontem czasowym decyzji itp., zale nie od dzie-
dziny problemu, celu analizy czy grupy docelowej. 

2. Foresight technologiczny 

W podej ciu do my lenia o przysz o ci wydzieli  mo na kilka grup meto-
dycznych stosowanych w zale no ci od przyj tego horyzontu czasowego. S  to: 
planowanie, strategia dzia ania, badanie trendów i foresight (rysunek 2). 

                                                          
12  A.M.J. Skulimowski, Metody roadmappingu i foresightu technologicznego, „Miesi cz-

nik Naukowo-Techniczny Chemik” 2009, 62, nr 5. 
13 J. Dubi ski, M. Turek, Sposób tworzenia..., s. 24. 
14  A.M.J. Skulimowski, Metody roadmappingu...
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Rysunek 2. Techniki my lenia o przysz o ci 

ród o: J. Kuci ski, Podr cznik metodyki…, s. 12. 

W ostatnich latach w badaniach nad diagnozowaniem problemów gospo-
darczych, spo ecznych czy technologicznych na wiecie wykorzystywana jest 
metoda foresight. Zgodnie z definicj  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy -
szego foresight to systematyczny sposób budowania rednio- lub d ugookreso-
wej wizji rozwoju polityki naukowo-technicznej, jej kierunków i priorytetów 
s u cy jako narz dzie podejmowania bie cych decyzji i mobilizowania 
wspólnych dzia a . Jest on procesem systematycznego i wszechstronnego roz-
poznawania dalekosi nych trendów rozwojowych w nauce i technologii oraz 
identyfikacji obszarów o kluczowym znaczeniu dla maksymalizacji korzy ci
spo ecznych i gospodarczych. 

Realizacja projektów foresight polega nie tylko na analizowaniu trendów 
i stawianiu prognoz, lecz na formu owaniu scenariuszy opisuj cych ró ne wa-
rianty przysz o ci w zale no ci od zmian otoczenia, ale tak e od podejmowa-
nych dzia a . Proponuje si , aby metody foresight stosowa  do formu owania
i analizy mo liwych scenariuszy rozwoju w d ugiej perspektywie, przy czym 
d ugo  ta zale y od specyfiki badanego sektora15.

                                                          
15  Dla technologii ICT d uga perspektywa oznacza  mo e 2–3 lata, a dla przemys u wydo-

bywczego czy energetyki jest to oko o 10–15 lat, tj. okres potrzebny do zaplanowania, zbudowa-
nia i pe nego uruchomienia nowej kopalni lub instalacji energetycznej. Zob. J. Kuci ski, Pod-
r cznik metodyki..., s. 12. 
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Foresight jest procesem kreowania kultury my lenia spo ecze stwa 
o przysz o ci, w którym zarówno naukowcy, in ynierowie, jak i przedstawiciele 
podmiotów gospodarczych czy administracji publicznej bior  udzia  w wyzna-
czaniu strategicznych kierunków rozwoju bada  i technologii w celu przyspo-
rzenia jak najwi kszych korzy ci ekonomicznych i spo ecznych gospodarce16.

Proponuj c ró ne wizje mo liwej przysz o ci, badania foresight powinny 
prezentowa  horyzont czasowy dla rozwoju nauki i technologii, ich strategii 
i polityki jako podstawy zmian jako ciowych oraz stawia  wyzwania aktorom 
uczestnicz cym w rozwijaniu, kszta towaniu i realizowaniu wypracowanej 
wspólnie wizji przysz o ci17.

W odniesieniu do rozwoju technologii znaczenie ma tzw. foresight techno-
logiczny, który sk ada si  z nast puj cych sk adowych18:

– identyfikacji kluczowych technologii w przysz o ci,
– oceny szans i zagro e  dla technologii, 
– identyfikacji dzia a , które nale y podejmowa  w celu rozwoju techno-

logii,
– budowy scenariuszy. 

Foresight technologiczny odnosz cy si  do priorytetów i dzia a  specjalnych 
jest procesem skupionym na identyfikacji technologii (krytycznych i ogólnych), 
które b d  mie  prawdopodobnie znacz cy wp yw na rozwój ekonomiczny, 
ekologiczny oraz spo eczny w przysz o ci19.

Koncepcja ta pos uguje si  szeregiem zró nicowanych metod i technik ba-
dawczych, z których wybrane omówiono wcze niej. W literaturze przedmiotu 
odnale  mo na ró ne typologie metod foresightowych. Mo na je uj  w cztery 
grupy (tabela 1). 

                                                          
16  Zob. W.A. Kasprzak, Ocena projektów..., s. 35. 
17  Por. E. Oko -Horody ska, Podstawowe informacje o programie i metodzie, w: Zasto-

sowanie metody Delphi w narodowym Programie Foresight Polska 2020. G ówne wyniki, do-
wiadczenia i wnioski, red. A. Kowalewska, J. G uszy ski, Narodowy Program Foresight Polska 

2020, Warszawa 2009, s. 10. 
18  Por. W. Janasz, Innowacje w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsi biorstw,

w: Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, red. W. Janasz, Difin, War-
szawa 2009, s. 47. 

19  E. Oko -Horody ska, Podstawowe informacje..., s. 12. 
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Tabela 1. Podstawowe metody foresightu technologicznego 

Grupa Metoda 

identyfikacja problemu skanowanie rodowiskowe, analiza SWOT, ankiety problemowe 
podej cie ekstrapoluj ce ekstrapolacja trendu, modelowanie symulacyjne, prognozowanie 

geniusza, metoda delphi 
podej cie kreatywne burza mózgów, panele eksperckie, analiza mi dzy wp ywami, 

scenariusze 
ustalanie priorytetów technologie niezb dne (i kluczowe), mapa drogowa technologii 

ród o: Foresight technologiczny. Podr cznik. Organizacja metody, PARP,  
Warszawa 2006, s. 86. 

Inne podej cie do metod foresightowych opiera si  na jednoczesnym 
uwzgl dnieniu dwóch kryteriów: 

– rozró nienia analizowanych sytuacji badanego sektora na mo liwe
i prawdopodobne, 

– rozdzielenia analizowanych sytuacji w zale no ci od perspektywy 
czasowej na krótkoterminowe i d ugoterminowe.  

W tym przypadku techniki wykorzystywane w ramach bada foresight
mog  by  takie, jak przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2. Dobór metod foresight w zale no ci od wybranego horyzontu czasu 

Mo liwe

Pozycjonowanie sektora 
– debata na temat kluczowych 

czynników rozwoju 
– krzy owa analiza wp ywów 
– mapa lokalna i globalna 

Mapowanie technologii 
– identyfikacja i wybór dominuj cej 

grupy 
– opracowanie strategii zdobywania 

rynku 
– sporz dzenie planu na 10–25 lat 

Prawdopodobne

Planowanie biznesu 
– okre lenie aktualnych trendów 
– sporz dzenie projekcji 
– sporz dzenie planu na 3–5 lat 

Budowa scenariusza 
– ewaluacja i prognoza 
– ustalenie kluczowych priorytetów 
– utworzenie scenariusza na 10–15 lat 

ród o: J. Kuci ski, Podr cznik metodyki…, s. 13. 

Badania dotycz ce przewidywania przysz o ci zyska y w ostatnim czasie 
na znaczeniu, cho  jeszcze w latach 70. XX w. nie dowierzano, e przysz o
mo e by  badana w procesie systematycznych dzia a  naukowych. Z czasem 
w badaniach dostrze ono du y udzia  zmiennych jako ciowych w generowaniu 
impulsów dla zmian zachodz cych w przysz o ci. Z tego te  wzgl du coraz 
wi kszym zainteresowaniem cieszy y si  techniki jako ciowe, które pozwala y
przewidzie  zmiany zachodz ce w przysz o ci na pewnym szczeblu wiarygod-
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no ci i dok adno ci. Jedn  z takich technik jest proces foresight20. Zauwa y
nale y, e technika ta staje si  coraz bardziej popularna, znajduj c zastosowanie 
nie tylko w badaniach prowadzonych na potrzeby budowy strategii rozwoju 
poszczególnych gospodarek czy regionów, ale równie  w pe nym b d  ograni-
czonym zakresie wykorzystywana jest w analizach prowadzonych przez po-
szczególne du e podmioty gospodarcze. 

Podsumowanie 

Wysoka dynamika zmian w otoczeniu oraz towarzysz ce im niepewno
i ryzyko stanowi  silny impuls do podejmowania dzia a  umo liwiaj cych prze-
widywanie przysz ych zdarze . Z o ono  zjawisk spo ecznych i gospodar-
czych wyst puj cych w procesach rozwoju okre lonych systemów (gospodarek, 
regionów, przedsi biorstw) oraz zmienno  uwarunkowa  bez w tpienia utrud-
niaj  prognozowanie przysz o ci. Z drugiej strony zdolno  ich antycypowania 
stanowi ca istotny czynnik sukcesu i osi gania celów warunkowana jest znajo-
mo ci  alternatywnych wizji przysz o ci. Z tego powodu szerokie wykorzysta-
nie, doskonalenie i dalszy rozwój technik wspomagaj cych procesy kreowania 
wizji przysz o ci w uk adzie makro-, mezo- czy mikroekonomicznym staj  si
uzasadnione. Z pewno ci  realizacja nowej strategii UE zak adaj cej rozwój 
inteligentny i zrównowa ony oraz sta e d enie do budowy GOW nie b d  si
mog y oby  bez tego typu analiz i scenariuszy. 
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Analysis of Direction of Technology Development – Chosen Methodological Aspects. 

Summary

Determination of direction of technology development has fundamental meaning 

for proper forming of economic policy, which should promote long time economic 

growth. High dynamics of change in an economic environment, accompanied 

uncertainty and risk give strong impulse for looking-ahead of future events, forecasting 

trends and build credible scenarios. There are some problems about methods that can be 

used to properly indicate desirable and future directions of technology changes. The 

main aim of this article is the characteristic of chosen methods useful for this kind 

analysis.
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