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Prolog
Bitwa o Polskę
„Bitwa o Polskę” to tytuł sfabularyzowanej wersji jednego ze scenariuszy rozwoju
kraju, które powstały w wyniku Narodowego Programu Foresight Polska 2020.
W wersji oficjalnej, opublikowanej w raporcie1 prezentującym wyniki projektu
scenariusz ten nosi tytuł „Trudnej modernizacji”.
Najlepsze nawet wyniki nie tworzą społecznej wiedzy, jeśli nie są zakomunikowane
w efektywny sposób. Stąd pomysł, by skorzystać z techniki często stosowanej
w środowiskach zajmujących się zarządzaniem strategicznym i przedstawić wnioski w formie sfabularyzowanej opowieści. Tak latem 2009 r. powstała publikacja
„Polska 2020. Spojrzenie z przyszłości” przedstawiająca cztery opowieści o sytuacji
w kraju w 2020 r. przedstawiane z perspektywy obserwatora piszącego w trzeciej
dekadzie tego stulecia.
To tylko scenariusz, nie prognoza – jeden z wariantów rozwoju rzeczywistości
skonstruowany w oparciu o wiedzę wyprodukowaną w wyniku żmudnego projektu trwającego blisko trzy lata, który zaczął się w 2006 r. na długo przed wybuchem globalnego kryzysu. Mimo to metody foresight umożliwiły zidentyfikowanie czynników i procesów, które doprowadziły do zjawisk, jakie obserwowaliśmy
zimą 2012 r. w trakcie procesów przeciwko ACTA. „Bitwa o Polskę”, na trzy lata
wcześniej wyraźnie przedstawia dynamikę społeczną prowadzącą do pęknięcia
modernizacyjnego i młodzieżowego buntu, którego powodem są rosnące, lecz
coraz trudniejsze do zaspokojenia aspiracje i wzrost podmiotowości, w czym
kluczową rolę odegrał Internet.
Bunt przeciw ACTA zaskoczył niemal wszystkich2, a nie powinien był zaskoczyć.
Przecież dzięki NPF Polska 2020 wiedzieliśmy, wszystko, co potrzeba, a wiedza ta
została wyrażona wprost – niektóre ze sfabularyzowanych scenariuszy drukowała
nawet codzienna prasa. Nie chodzi jednak o narzekanie, że jak zwykle jesteśmy
mądrzy po szkodzie. Scenariusz jeszcze się nie zakończył, a oryginał przewiduje
happy end. Tylko, że nie zależy on od scenarzysty, tylko od aktorów, czyli nas
wszystkich. Przypominam tę historię i rozpoczynam opracowanie poświęcone
foresightowi od „Bitwy o Polskę”, bo jest spektakularnym przykładem siły
foresightu.

1 Wyniki Narodowego Programu Foresight „Polska 2020” (Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, b.d.).
2 Edwin Bendyk, Bunt sieci (Warszawa: Polityka Spółdzielnia Pracy, 2012).

4

FORESIGHT. SZTUKA I TECHNIKI ZARZĄDZANIA PRZYSZŁOŚCIĄ

„Bitwa o Polskę”, czyli scenariusz „Trudnej modernizacji”
Scenariusze nie są prognozami. Przedstawiają alternatywne możliwe drogi
rozwoju rzeczywistości. Koncentrują się na ujawnieniu czynników mogących
doprowadzić do zakłócenia ciągłości rozwoju i próbują naszkicować obraz
rozwoju wydarzeń w zależności od tego, które czynniki nieciągłości i w jaki
sposób zmienią bieg historii.
Głównym zadaniem scenariuszy jest angażowanie twórczej wyobraźni do
refleksji nad przyszłością. Dlatego w tym opracowaniu zdecydowaliśmy
się przedstawić scenariusze NPF Polska 2020 w formie sfabularyzowanej,
pokazującej Polskę z perspektywy przyszłości sięgającej poza rok 2020.
W jaki sposób polscy oraz zagraniczni publicyści i analitycy opisywać będą
dekadę 2010-2020? Co opowiedzą o polskich dokonaniach w tym okresie
swoim czytelnikom w roku 2022 lub 2025?
W scenariuszu „Bitwa o Polskę” Brytyjski dziennikarz w liście do wydawcy Oxford University Press opisuje projekt książki o Polsce. Mimo
przeciągającego się globalnego kryzysu, który po 2010 r. z fazy ekonomicznej przeszedł do globalnego kryzysu politycznego i dezintegracji struktur
międzynarodowych, polskie społeczeństwo mobilizuje się do cywilizacyjnego skoku.
Drogi John,
dziękuję, że podzielił Pan mój entuzjazm i zainteresowanie fenomnem,
którym coraz częściej zajmują się nasze media. Podobnie jak większość
londyńczyków, po raz pierwszy na dobre poznałem Polaków pod koniec 2004 r. Korzystając ze swojego członkostwa w Unii Europejskiej i naszej liberalnej polityki rynku pracy, ruszyli oni tłumnie na Wyspy, szukając
u nas lepszego losu. Szybko opanowali nasze budowy, wypchnęli
z rynku rodzimych hydraulików i elektryków, zasiedli za kierownicami naszych londyńskich piętrusów i za ekranami komputerowych monitorów w City.
Razem z nami cierpieli po zamachu w metrze w 2005 r. Wraz z Polakami, do
sklepów wkroczyło ich piwo, barszcz, kiszone ogórki, pierogi, flaki i zepsute mleko, na które mówią zsiadłe.
Na mojej uczelni szybko zaczęła rosnąć grupka polskich studentów. Wkrótce
się z nimi zaprzyjaźniłem, co ośmieliło mnie, żeby kilka razy pojechać do Krakowa, Wrocławia i Warszawy. Bodaj w 2005 r. polscy przyjaciele zaciągnęli
mnie na koncert U2 na stadion w Chorzowie, na Śląsku. Poszedłem, nie chcąc
im robić przykrości, choć Bono już miałem dosyć. W istocie jednak nie chodziło o Bono, tylko o niezwykły happening. Gdy Bono zaczął śpiewać „New
Year’s Day”, publiczność – kilkadziesiąt tysięcy ludzi – wyciągnęła szaliki
i chusty, tworząc gigantyczną biało-czerwoną flagę. Aż przysiadłem z wrażenia,
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Bono również. Znajomi wyjaśnili mi potem, że „New Year’s Day” Bono napisał
w geście solidarności po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego a cały happening – najpiękniejszy flashmob, jaki widziałem – zorganizowała grupka
zapaleńców, wykorzystując Internet i telefony komórkowe. Na tym nie koniec,
bo później grupa fanów zmontowała relację z koncertu, złożoną z amatorskich
nagrań z kamer wideo. Swoją kopię zachowuję do dziś.
Postanowiłem poznać lepiej Polskę, więc pojechałem na semestr studiów
do Warszawy, w ramach wymiany studenckiej. Na uczelni trafiłem do grupy, która akurat dostała zadanie napisania esejów na temat wizji Polski w 2020 r.
Poprosiłem kolegów, by dali mi kopie swoich prac, nie wiedziałem jak bardzo przydadzą mi się dzisiaj, 20 lat później. W każdym razie przez kolejnych
kilkanaście lat więcej czasu spędziłem w Polsce niż na Wyspach, obserwując
(jako korespondent wielu tytułów) fascynujący proces społecznego przebudzenia. Mimo trudności wynikających z trwałego załamania koniunktury
międzynarodowej podczas wielkiego kryzysu rozpoczętego w 2008 r., Polacy zdołali uruchomić swój potencjał i w ciągu dekady zmienili kraj, który
zwykliśmy traktować jako peryferia europejskiej cywilizacji. Bitwa o Polskę to
książka analizująca ten proces z perspektywy bezpośredniego obserwatora.
W załączeniu przesyłam plik z dokładnym konspektem.
Z poważaniem, James Conrad

I.Kryzys
Wszyscy do dziś pamiętamy kryzys końca pierwszej dekady XXI wieku.
Rozpoczął się od załamania systemu finansowego, by rozlać się na całą
światową gospodarkę. Rozpoczęły się masowe zwolnienia w City, firmy
budowlane z dnia na dzień traciły zlecenia, zmniejszył się ruch w pubach.
Równie tłumnie, jak w 2004 r. i 2005 r. do nas przyjeżdżali, tak teraz Polacy
zaczęli opuszczać Wyspy. Część w poszukiwaniu szczęścia w Norwegii, inni
do domu, wioząc z sobą zaoszczędzoną gotówkę, wiedzę i doświadczenie
pracy w międzynarodowym otoczeniu. Inaczej niż większość gospodarek środkowoeuropejskich, Polska przez długi czas dobrze znosiła skutki
światowej dekoniunktury, utrzymując dzięki słabemu kursowi złotówki wysoki poziom eksportu oraz finansując ożywiające wewnętrzny popyt inwestycje infrastrukturalne ze środków unijnych.
Kolejne miesiące kłopotów gospodarczych, rosnąca fala bezrobocia
w krajach Unii i Stanach Zjednoczonych coraz częściej przekładała się na
niepokoje społeczne. Wielu polityków zdecydowało się budować swój polityczny kapitał, wzywając do protekcjonizmu, ochrony lokalnych rynków
pracy, wspierania własnego przemysłu. Pytanie o trwałość Unii Europejskiej,
a tym samym realizowanej przez nią polityki, przestało być absurdalne.
Polacy musieli zmierzyć się z hipotetycznym jeszcze pod koniec pierwszej
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dekady, lecz coraz bardziej realnym pytaniem: a co, jeśli Unia zamieni się
w klub dyskusyjny i w imię narodowych egoizmów porzuci idealistyczną
politykę wspierania regionów mniej rozwiniętych?

II.Trudna modernizacja
Pokusy polityki protekcjonistycznej pojawiły się także w Polsce. Grupy interesu reprezentujące tradycyjne, najbardziej zagrożone globalną
dekoniunkturą sektory gospodarki zwiększyły naciski na rząd, by podejmował podobne interwencje w rynek jak władze Stanów Zjednoczonych lub
niektórych krajów europejskich. Coraz częstsze marsze na Sejm i demonstracje pod siedzibą rządu rodziły obawy, że polscy politycy, jak to już bywało wielokrotnie w pokomunistycznej historii, ugną się przed tymi roszczeniami.
Nieoczekiwanie jednak na scenie pojawili się nowi aktorzy. Jednym
z najważniejszych osiągnięć polskiej transformacji po roku 1989 był tzw.
boom edukacyjny, czyli gwałtowny wzrost liczby osób podejmujących studia. Każdego roku mury uczelni opuszczały setki tysięcy młodych Polaków,
z rozbudzonymi aspiracjami, lecz także ze świadomością, że większość
z nich nie znajdzie w Polsce pracy adekwatnej do wykształcenia. Przed kryzysem problem rozwiązywała masowa emigracja. Pod koniec pierwszej dekady ten wentyl bezpieczeństwa się zatkał. Pozostała alternatywa: przyglądać
się, jak wraz z dymem palonych pod Sejmem opon rozwiewają się szanse
na lepszą przyszłość, albo przejąć inicjatywę i wymusić modernizację kraju.
Internet eksplodował tysiącami inicjatyw i forów dyskusyjnych, które z czasem zaczęły używać wspólnego hasła „Ruch dla zmian”. Po mobilizacji sieciowej nastąpiły działania w „realu”. Tradycyjni bywalcy demonstracji pod Sejmem ze zdumieniem spostrzegli, że coraz częściej wychodzą im naprzeciw
tłumy z hasłem „Dajcie szansę przyszłości”. Polityczne elity kraju zrozumiały,
że stawka w nadchodzących wyborach radykalnie się zmienia, bo zmienia
się struktura i aspiracje elektoratu.
Burzliwe debaty i uliczne konfrontacje przekształciły się szybko w ustrukturyzowany dialog społeczny, którego zadaniem było wypracowanie umowy
społecznej sankcjonującej narodową strategię modernizacji i trwałego rozwoju. Polacy uznali, że niezależnie od rozwoju sytuacji międzynarodowej,
fundamentem rozwoju musi być gospodarka oparta na wiedzy polegająca
zarówno na systematycznym unowocześnianiu tradycyjnych sektorów gospodarki, jak i tworzeniu mechanizmów rozwoju nowych gałęzi przemysłów,
w tym przemysłów zaawansowanych technologii.
Jedno z założeń strategicznych przyjmuje, że niezależnie od poziomu
międzynarodowej integracji, wiodące gospodarki światowe realizować
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będą zapoczątkowaną jeszcze przed kryzysem „zieloną” transformację. Poszukiwanie nowych źródeł i technologii wytwarzania energii jest bowiem
koniecznością nie tylko wynikającą z wyzwań klimatycznych i ekologicznych, lecz jeszcze bardziej wynika z potrzeby zmniejszenia uzależnienia
od tradycyjnych dostawców ropy naftowej i gazu. Dlatego też należy
spodziewać się, że zachowają moc takie instrumenty, jak pakiet klimatyczno-energetyczny. Polska opiera swoje bezpieczeństwo energetyczne na
bogatych zasobach węgla, który pozostanie ważnym surowcem jeszcze
w połowie wieku. By jego zużycie nie wiązało się ze zbyt dużymi kosztami
wynikającymi z opłat za emisję dwutlenku węgla, sektor energetyczny inwestuje na miarę możliwości w nowe, bardziej efektywne moce produkcyjne,
a jednocześnie polscy uczeni rozwijają badania nad technologiami czystego węgla, podejmując współpracę z wiodącymi ośrodkami w USA, Niemczech, Chinach i RPA. Polska stała się ważnym ośrodkiem badań i rozwoju
w tym zakresie, a szczególnie interesujące z punktu widzenia polskiej gospodarki okazują się technologie gazyfikacji i upłynniania węgla pozwalające
na zmniejszenie uzależnienia od dostaw importowanej ropy i gazu.
Wolniejszy, ze względu na globalne turbulencje, wzrost gospodarczy powoduje, że wolniej rośnie popyt na energię, a wzrost ten jest zaspokajany przez
zwiększanie efektywności energetycznej i alternatywne źródła energii.
W efekcie „nawęglenie” polskiego PKB ulega systematycznemu zmniejszeniu, a jednocześnie programy efektywności energetycznej i rozwoju nowych
odnawialnych źródeł energii wyzwalają ogromną ilość społecznej energii
i stają się podstawą rozwoju nowych form przedsiębiorczości, jak choćby
wysyp spółdzielni zarządzających lokalnymi biogazowniami, farmami wiatrowymi lub zajmującymi się przetwarzaniem biomasy. Rosnący popyt na
rozproszone źródła energii zamienia się w popyt na nowe technologie, a
coraz więcej z nich pochodzi z polskich laboratoriów badawczych.
Kluczowym elementem polskiej strategii modernizacyjnej, oprócz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego była głęboka przebudowa systemu
wiedzy. „Ruch dla zmian”, zdominowany przez młodych absolwentów uczelni, dał jednoznaczny sygnał, że stan polskiej nauki i szkół wyższych odpowiada epoce, która dawno odeszła w przeszłość. Rzecz nie tylko w niskiej
jakości prowadzonych badań i kształcenia, lecz także modelu zarządzania
wiedzą. W dobie powszechnego dostępu do Internetu (Polacy umiejętnie
wykorzystali środki unijne na upowszechnienie infrastruktury teleinformatycznej) nie ma powodu, żeby trzymać pod kloszem powstałe ze środków
publicznych zasoby wiedzy i kultury. Otwierając je, otwiera się nowe pola
dla kreatywnej aktywności przedsiębiorców i obywateli.
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III.Podsumowanie
Mimo trudnych okoliczności zewnętrznych, Polacy wygrali bitwę
o Polskę. Pod koniec drugiej dekady zaczęli zbierać owoce wyrzeczeń
z okresu trudnej modernizacji. Dość nowoczesna, zróżnicowana gospodarka opierająca się na stabilnym i zdywersyfikowanym sektorze energetycznym śmiało może obsługiwać rynek wewnętrzny i konkurować
na rynkach zagranicznych. Źródłem przyszłego rozwoju tej gospodarki jest jej otwartość na innowacje, których ważnym źródłem jest rodzimy sektor badawczo-rozwojowy. Najważniejszym rezultatem „Bitwy o Polskę” jest jednak wyzwolenie olbrzymiej energii społecznej
i skoncentrowanie jej na wspólnym pokonywaniu wyzwań przyszłości.
Źródło: Edwin Bendyk, Polska 2020. Spojrzenie z przyszłości. Alternatywne wizje rozwojowe Polski na podstawie
scenariuszy Narodowego Programu Foresight Polska 2020, red. Anna Kowalewska i Jerzy Głuszyński (Warszawa,
2009).

Od autora
Opracowanie „Foresight. Sztuka i techniki zarządzania przyszłością” jest pokłosiem
foresightu regionalnego „Pomorze 2030. Scenariusze rozwoju i kluczowe
technologie”. To jeden z najciekawszych projektów badania przyszłości, w jakim
miałem okazję uczestniczyć. Dlaczego? Bo koordynatorzy projektu z gdańskiego
Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową realizowali przedsięwzięcie zgodnie
z duchem metody, wykorzystując je jako platformę do poważnej, otwartej
i racjonalnej debaty o przyszłości regionu. Dyskusji zasilanej rzeczowymi
argumentami pochodzącymi z kolejnych etapów realizacji projektu, podczas
których uwagę zwracano zarówno na efekt merytoryczny, jak i efekty społeczne –
budowanie sieci wymiany wiedzy i zaufania między interesariuszami.
W trakcie realizacji badania Pomorze zostało prześwietlone na wszystkie możliwe
sposoby. W trakcie eksperckich dyskusji i analiz pojawiły się wszystkie chyba
możliwe argumenty, od odwołań do tradycyjnych wartości po futurystyczne
projektowanie miejsca regionu w zglobalizowanym świecie. Jestem przekonany,
że wynikiem tego doświadczenia, obok raportów, scenariuszy i rekomendacji
składających się na materialny dorobek niezwykle cennym aspektem jest wzrost
samowiedzy pomorskich elit wobec wyzwań przyszłości. Warto wykorzystać oba
zasoby i podejść do tych wyzwań proaktywnie.
Piszę to z przekonaniem, kierowany osobistym doświadczeniem. Badania nad
przyszłością i metodologia foresightu interesowała mnie od dawna, w latach 90.
ub. wieku kibicowałem aktywnie pierwszym próbom organizacji narodowego
programu. Wówczas nic z tego nie wyszło, wkrótce jednak foresight zyskał uznanie.
Jak mawiał Michał Boni, gdy pełnił funkcję szefa Zespołu Doradców Strategicznych
Premiera, w Polsce obudziła się orientacja strategiczna. Jednym z jej wyrazów stał
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się Narodowy Program Foresight Polska 2020 uruchomiony dzięki determinacji
prof. Michała Kleibera. Innym raport „Polska 2030” będący wynikiem działań
Michała Boniego i jego zespołu.
Foresight szybko stał się w Polsce bardzo popularny, głównie za sprawą unijnych
funduszy i Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Niniejsze
opracowanie nie jest jednak analizą mody na foresight, lecz próbą pokazania,
że zarządzanie przyszłością to nie sprzeczność, lecz konieczność w sytuacji
przełomowych, strukturalnych przemian jakich doznaje Polska i świat. Dzięki
umiejętnemu wykorzystaniu foresightu można być podmiotem, a nie przedmiotem tych przemian.
„Foresight. Sztuka i techniki zarządzania przyszłością” jest opracowaniem
o charakterze autorskim, nie ma charakteru klasycznego podręcznika – tych
pojawia się coraz więcej i umożliwiają zapoznanie się w szczegółach z metodami
i rekomendacjami organizacyjnymi. W swej analizie pokazuję, na przykładzie
zarówno projektu tak złożonego, jak NPF Polska 2020, tak skromnego, jak
„Scenariusze przyszłości bibliotek”, że zarządzanie przyszłością nie jest
luksusem zarezerwowanym tylko dla dużych struktur lub organizacji. Mogą go
z powodzeniem stosować niewielkie przedsiębiorstwa, organizacje społeczne,
instytucje kultury. Wszyscy, którzy chcą wygrać bitwę o przyszłość.
O autorze:
Edwin Bendyk (1965), pisarz, publicysta, wykładowca akademicki. Kieruje
Ośrodkiem Badań nad Przyszłością Collegium Civitas, jest zastępcą kierownika
działu nauki w tygodniku „Polityka”, autor czterech książek – ostatnia, „Bunt Sieci”
(W-wa 2012) analizuje protesty przeciwko ACTA. Uczestnik wielu projektów
foresight, był m.in. członkiem Panelu Głównego Narodowego programu Foresight
Polska 2020. Obecnie pracuje nad książką o wpływie kultury na rozwój.
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Foresight, zarządzanie przyszłością i futurofilia
Foresight, w kręgach frankofońskich zwany prospektywą, najprościej ale też
i najpełniej zdefiniować należy jako „sztukę i naukę antycypowania przyszłości”3.
Definicja ta jednocześnie pokazuje potencjał, jak i ograniczenia foresightu, które
wyjaśnia Denis Loveridge, klasyk dyscypliny: „foresight nie jest prognozowaniem,
przewidywaniem, nie jest nauką lecz mariażem intuicji, konkretnej wiedzy
projektowanej w przyszłość oraz umiejętności analizowania trendów, wyzwań
i zdarzeń w sposób symbiogenetyczny”4.
Nie jest więc foresight zwykłym pudełkiem z narzędziami, które odsłonią
przyszłość, lecz technologią intelektualną wymagającą zarówno wykorzystania
formalnych technik, jak i postaw oraz kompetencji osób i zespołów stosujących
te techniki. Kompetencja podstawowa, to zdolność do myślenia systemowego,
uwzględniającego że rzeczywistość to złożony proces w którym uczestniczy wiele
współoddziałujących czynników o różnym charakterze: społecznym, politycznym,
technologicznym, kulturowym, ekologicznym, gospodarczym. Złożoność tych
oddziaływań powoduje, że przyszłość zasadniczo jest nieprzewidywalna.
Dodatkowo ta nieprzewidywalność wynika z podstawowych przesłanek logicznych,
które wykazał już wiele lat temu filozof Karl R. Popper: „(1) Bieg dziejów ludzkich
w znacznym stopniu zależy od rozwoju wiedzy. (2) Przyszłego rozwoju wiedzy
nie da się przewidzieć żadnymi racjonalnymi czy naukowymi metodami. (3) Nie
możemy zatem przewidzieć przyszłego biegu historii ludzkości5. ”Z analiz Poppera
wynika, że im bardziej rozwój ludzkości zależy od rozwoju wiedzy, tym bardziej
przyszłość staje się nieprzewidywalna.
Tak więc już na początku opracowania poświęconego zarządzaniu przyszłością
pojawił się paradoks: cechą rozwoju cywilizacyjnego jest wzrost złożoności struktur
społeczno-gospodarczych. Jednocześnie sam rozwój w coraz większym stopniu
zależy od intensywności wykorzystania wiedzy i wynikających z niej innowacji.
W konsekwencji przyszłość staje się coraz mniej uchwytna, a liczba nietrafionych
prognoz zdaje się tylko potwierdzać ograniczony sens futurystyki.
Z drugiej jednak strony większość codziennych działań, w wymiarze jednostkowym
i społecznym podejmowanych jest przy założeniu dość konkretnych wizji
przyszłości.
Rodziny zaciągają wieloletnie kredyty hipoteczne w przekonaniu, że będą zdolne
spłacać raty nie tylko w ciągu najbliższego roku, lecz także po trzech dekadach.
Oczywiście, przekonanie to nie jest pewnością, obciąża je ryzyko, które muszą
kalkulować obie strony: pożyczkobiorca i bank. Ta kalkulacja ryzyka jest jednak
niczym innym, niż przełożeniem na rachunek strat i zysków przewidywalnej
dynamiki rozwoju wydarzeń społecznych, gospodarczych, politycznych.
Co w takim razie z załamaniem rynku kredytów hipotecznych w Stanach Zjedno3 Denis Loveridge, Foresight: The Art and Science of Anticipating the Future (Taylor & Francis, 2009).
4 Ibid.
5 Karl Raimund Popper, Nędza historycyzmu, tłum. Stefan Amsterdamski (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999).
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czonych w 2007 r.? Czy nie dowodzi ono, że całe to zarządzanie przyszłością oparte
na analizie ryzyka można wyrzucić do kosza?
Jak pokażemy w kolejnym rozdziale, przeciwnie – ówczesny kryzys nie wynikał
wcale z nieprzewidywalności, przeciwnie – wynikał z systemowej niezdolności
do interpretacji jednoznacznych sygnałów o nadchodzącej katastrofie. Inaczej,
był skutkiem braku foresightu. Jednocześnie pokazał, jak bardzo współczesna
cywilizacja zależy od przyszłości, a dokładniej od pewnej jej wizji polegającej na
przekonaniu, że w wymiarze globalnym będzie ona lepsza, niż teraźniejszość,
co najlepiej wyraża wskaźnik PKB.
Doświadczenie historyczne ostatnich dwustu lat, a więc okresu nowoczesności
i nowoczesnego kapitalizmu pokazuje, że PKB systematycznie rośnie. Owszem,
zdarzają się chwilowe okresy dekoniunktury i recesji, w dłuższej perspektywie
jednak tendencja jest jednoznaczna. A to oznacza, że z punktu widzenia zarządzających państwami przyszłość jest najlepszym gwarantem obsługi długu
publicznego niezbędnego, by finansować bieżące wydatki. Tym samym przyszłość
przestaje być jednocześnie horyzontem dla prognostów, lecz staje się kluczowym
zasobem służącym zaspokajaniu teraźniejszych potrzeb.
A skoro tak, wymaga zarządzania, bo jak każdy zasób można eksploatować go
rabunkowo bez zwracania uwagi na jego regenerację, i w sposób zrównoważony,
polegający na aktywnym kształtowaniu czynników zapewniających utrzymanie
produktywności tego zasobu w długiej perspektywie. Oczywiście, przyszłość jest
zasobem szczególnego rodzaju – zasobem wirtualnym, czyli takim który jeszcze
nie istnieje, jest jednak obecny jako potencjał, który można mobilizować, by
urzeczywistniał się w postaci najbardziej zbliżonej do oczekiwanej.
W tej perspektywie foresight jawi się jako zestaw narzędzi służących do zarządzania kluczowym zasobem rozwojowym, przyszłością. Teoria i praktyka zarządzania pokazują jednak, że żadne narzędzia nie zapewnią strategicznego sukcesu,
czyli osiągnięcia zakładanych celów, jeśli nie towarzyszy ich wykorzystaniu
odpowiednia postawa. Foresight dla swej skuteczności, obok kompetencji
technicznych polegających na umiejętności wykorzystania konkretnej metodyki,
wymaga futurofilii, postawy polegającej na przekonaniu, że przyszłość jest
zasobem, który można kształtować w sposób aktywny i pozytywny6.
Michel Godet, klasyk francuskiej prospektywy wskazuje cztery możliwe postawy
wobec przyszłości7:
1. Pasywność, polegającą na biernym podporządkowaniu się nadchodzącej
rzeczywistości;
2. Reaktywność, polegającą na gwałtownych działaniach mitygujących
skutki nieoczekiwanego rozwoju wydarzeń;
3. Preaktywność, polegającą na przygotowaniu się do przewidywanego
6 Andy Hines i Peter Bishop, Thinking About the Future: Guidelines for Strategic Foresight (Social Technologies LLC,
2006).
7 Michel Godet i Philippe Durance, La prospective stratégique: Pour les entreprises et les territoires (Dunod, 2008).
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biegu wydarzeń;
4. Proaktywność, polegającą na inicjowaniu działań mających wywołać
pożądane zmiany.
W tej klasyfikacji preaktywność i proaktywność to postawy mieszczące się
w kategorii futurofilii, choć subtelnie się one od siebie różnią. Różnicę tę doskonale
ilustruje debata dotycząca zmian klimatycznych i sposobów reagowania na
przewidywane konsekwencje tych zmian. Literatura naukowa dostarcza coraz
precyzyjniejszych opisów konsekwencji zmian temperatury w różnych obszarach
świata. O ile analizy te są coraz rzadziej kwestionowane, nie ustaje spór o optymalne
działania, sprowadzający się do dylematu: adaptacja czy mitygacja?
Zwolennicy działań adaptacyjnych argumentują, że inwestowanie dużych
środków w aktywne przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, np. przez redukcję
emisji dwutlenku węgla zmniejszy ilość zasobów potrzebnych na inne pilne
potrzeby rozwojowe dziś, jak edukacja i upowszechnienie opieki medycznej
w najbiedniejszych krajach rozwijających się oraz spowoduje zmniejszenie
wzrostu gospodarczego, a tym samym także zmniejszy nakłady na badania
i rozwój, które mogłyby stać się źródłem technologii rozwiązujących problemy
zmian klimatycznych w przyszłości8.
Zwolennicy działań mitygacyjnych, czyli proaktywnych wskazują, że koszty
zaniechań będą wielokrotnie większe, niż dzisiejsze oszczędności. Aktywne
przeciwdziałanie, które powinno koncentrować się na zmniejszeniu emisji gazów
cieplarnianych oznacza ponadto możliwość wykreowania nowej przyszłości
i nowych perspektyw rozwoju cywilizacyjnego w oparciu o niskoemisyjną
gospodarkę postwęglową9.
Spór o optymalne długofalowe strategie reagowania na zmiany klimatyczne
doskonale ilustruje istotę zarządzania przyszłością przez wykorzystanie
foresightu. Foresight nie dostarcza w tym przypadku jednoznacznych wskazówek
wykonawczych, pomaga zdefiniować warunki dla podjęcia decyzji strategicznej,
która już jednak należy do sfery wolności i suwerenności decydujących: polityków,
kierujących przedsiębiorstwami i organizacjami. Niezależnie jednak od tych
decyzji i wyboru strategicznej opcji, wymagają one futurofilii. Foresight zda się
na nic, jeśli wśród odpowiedzialnych za zarządzanie strukturami państwowymi
lub gospodarczymi dominować będą dwie pierwsze postawy z katalogu Godeta,
które określić należy mianem futurofobii.
W codziennej praktyce futurofobia przyjmuje zazwyczaj postać fałszywego
realizmu. Jego zwolennicy uwielbiają posługiwać się przykładami nietrafionych
prognoz, by wykazać że zbytnie wybieganie w przyszłość nie ma sensu. Liczy się
tylko teraźniejszość i co najwyżej perspektywa taktyczna, nie warto jednak dla
nieznanej przyszłości poświęcać teraźniejszości. Zwolennicy takiej postawy nie
8 Bjørn Lomborg, Smart Solutions to Climate Change : Comparing Costs and Benefits (Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press, 2010).
9 Nicholas Herbert Stern, Globalny ład : zmiany klimatu a powstanie nowej epoki postępu i dostatku, tłum. Anna Orzechowska-Barcz (Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2010).
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mają jednak żadnego problemu, by korzystać z przyszłości jako zasobu, tylko że
czynią to w sposób rabunkowy, tzn. zaciągają dług nie martwiąc się o możliwość
jego spłaty.
Futurofobia i związany z nią fałszywy realizm prowadzi do pułapki zwanej „tragedią
wspólnego pastwiska („tragedy of the commons”10). Garrett Hardin poddał analizie
możliwe strategie działań w typowej dla społeczności sytuacji ograniczonego
zasobu (łąka) i nieograniczonych potencjalnie potrzeb (apetyt krów należących
do indywidualnych właścicieli). Rozum podpowiada, że najlepiej opłaca się jak
najszybciej wepchnąć na należącą do wszystkich trawę jak najwięcej prywatnych
krów. Ponieważ jednak wszyscy, jeśli założymy że człowiek jest istotą racjonalną
dążącą do maksymalizacji użyteczności, dochodzą do takiego samego wniosku.
W efekcie dążąc do w pełni racjonalnego celu doprowadzają do tragedii, czyli
nadmiernej eksploatacji łąki i destrukcji pastwiska.
Hardin wychodząc z analizy konkretnej sytuacji ekologicznej uogólnił swoje
obserwacje na problem działania wspólnego i na rzecz dobra wspólnotowego.
Doskonałą ilustracją „tragedy of the commons” są globalne negocjacje klimatyczne w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Uczestniczące w dorocznych konferencjach Ramowej Konwencji na rzecz Zmian Klimatycznych
delegacje występują w imieniu swoich państw i posługują się kategorią interesu
narodowego. Polega ona w większości przypadków na uzyskaniu jak najlepszych
doraźnych rezultatów, mimo wiedzy, że ich realizacja doprowadzi do „tragedy of
the commons”, czyli katastrofy wspólnego zasobu, jakim jest klimat.
Czy tragicznej logice można się wyrwać? Pozytywnej odpowiedzi udzieliła
m.in. Elinor Ostrom, jedyna kobieta jaka została uhonorowana nagrodą Nobla
w ekonomii. Praca Garretta Hardina z 1968 r. zaintrygowała ją, bo choć jej autor
posłużył się żelazną argumentacją, to jednak realne doświadczenia z różnych
rejonów świata przedstawiały bardziej złożony obraz rzeczywistości. Owszem,
nie brakowało i nie brakuje przykładów owej tragedii, a najbardziej ponurego ich
historycznego spisu dostarczył Jared Diamond11, pokazując jak fałszywy realizm
prowadzić może do upadku największych nawet cywilizacji. Nie brakowało jednak
także i nie brakuje wspólnot zdolnych do trwałego i zrównoważonego zarządzania
swoimi zasobami12.
Czy więc ludzie działający na rzecz dobra wspólnotowego działają irracjonalnie?
Oczywiście nie, problem w tym, że Garrett Hardin posługiwał się zbyt ograniczonymi ramami racjonalności. Zakładają one, że człowiek dążący racjonalnie do
maksymalizacji użyteczności jest izolowaną jednostką, podobnie jak więźniowie
ze słynnego dylematu, jakim posługuje się teoria gier. Przypomnijmy, dwóch
przestępców zostaje aresztowanych i osadzonych w oddzielnych celach bez
możliwości porozumiewania się. Śledczy każdemu przedstawia wybór: jeśli złożysz
10 Garrett Hardin, „The Tragedy of the Commons”, Science 162, nr 3859 (13 grudnia 1968): 1243–1248, doi:10.1126/science.162.3859.1243.
11 Jared M Diamond, Upadek : dlaczego niektóre społeczeństwa upadły, a innym się udało, tłum. Jacek Lang (Warszawa:
Prószynski i S-ka, 2007).
12 Elinor Ostrom, Understanding Institutional Diversity (Princeton: Princeton University Press, 2005).
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zeznania obciążające także kompana, dostaniesz niski wyrok. Jeśli będziesz milczał,
a zeznania złoży kompan, dostaniesz maksymalny wyrok. Jest jeszcze trzecia opcja:
jeśli milczeć będą obaj, wyjdą na wolność z braku dowodów.
Trzecia opcja wymaga jednak wzajemnego zaufania. Rośnie ono gwałtownie, gdy
pojawia się możliwość porozumiewania. A przecież w realnych, a nie więziennych
społecznościach porozumiewanie się jest najważniejszym klejem podtrzymującym
zdolność do wspólnego działania. Najważniejszym i wystarczającym, by rozwiązać
dylemat więźnia, nie wystarczającym jednak, by uniknąć tragedii pastwiska.
Teoria gier dostarcza jednak racjonalnej podpowiedzi – warunki racjonalności
należy rozciągnąć poza jedną rundę gry i zapytać, jakie strategie będą najlepsze,
żeby osiągnąć sukces np. po 10 rundach. Czyli w przyszłości. Wówczas okaże się,
że warto zrezygnować z doraźnych korzyści, by uzyskać większą wypłatę później13.
Warunkiem współdziałania na rzecz dobra wspólnotowego jest więc zarówno
gotowość do porozumiewania się wśród członków wspólnoty (grupy, organizacji),
jak i dzielona przez nich wizja przyszłości uzasadniająca ewentualne doraźne
wyrzeczenia. Potrzebne są jeszcze inne czynniki, jak uznane przez wszystkich
normy i sankcje za łamanie norm. Wszystkie te czynniki zyskują na skuteczności,
gdy spina je nadrzędny cel – wspólna wizja przyszłości.
W społeczeństwach przednowoczesnych źródłem takich wizji i ich gwarantem
była religia. Do dziś pełni ona ważną funkcję w inspirowaniu działań osób
i motywowanych religijnie grup, nie może jednak stanowić źródła inspirującego
wspólne działanie i strategie nowoczesnych społeczeństw zsekularyzowanych.
Funkcję tę musi przejąć zarządzanie przyszłością posługujące się foresightem.
Podkreślić jednak należy, że kluczem do powodzenia nie są same techniki, lecz
futurofilia, postawa i przekonanie, że przyszłość jest zasobem, którym można
zarządzać w sposób racjonalny i zrównoważony, by realizować strategiczne cele.
Przy takiej postawie techniki i metody składające się na wyposażenie foresightu
można wykorzystywać w różnych organizacjach i na różnych poziomach
organizacji rzeczywistości społecznej, od pojedynczych organizacji po branże
gospodarki oraz regiony i państwa.

Foresight a kryzys przyszłości
Piekło wybrukowane jest dobrymi intencjami i nietrafionymi prognozami,
mawiają osoby sceptycznie nastawione do idei zarządzania przyszłością. Rzeczywiście, literatura obfituje w spektakularne błędy prognostyczne. Zgodnie
z dziewiętnastowiecznymi prognozami Paryż miał utonąć w końskim łajnie, tak
wynikało z projekcji rozwoju transportu opartego na koniach. Innowacja w postaci
samochodu unieważniła jednak tę ponurą wizję.
Nie sprawdziły się jednak bardziej optymistyczne zapowiedzi. Do najpiękniejszych
należała wizja świata, w którym „energia elektryczna będzie zbyt tania, by ją
13 Robert M Axelrod, The Evolution of Cooperation (New York: Basic Books, 1984).
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mierzyć”. Tak przynajmniej stwierdził Lewis L. Strauss, przewodniczący amerykańskiej Komisji Energii Atomowej podczas przemówienia do publicystów naukowych
we wrześniu 1954 r14. Niestety, życie pokazało inaczej, a energia elektryczna
z elektrowni atomowych zamiast systematycznie tanieć, w miarę rozwoju technologii drożeje. Dzieje się tak głównie za sprawą złożonych relacji technologii
ze społeczeństwem, których nie dało się jeszcze w latach 50. XX wieku przewidzieć.
Każda awaria zwiększa społeczną recepcję ryzyka wykorzystania tej technologii,
nawet jeśliby nie uległy zmianie szacunki ryzyka technicznego. W rezultacie rosną
oczekiwania wobec polityków i instytucji regulacyjnych, by w najlepszym wypadku
podnosić normy bezpieczeństwa, a w najgorszym wycofywać się z programów
energetyki jądrowej. W efekcie koszty inwestycyjne, zarówno wynikające z kosztów
technicznej realizacji wymogów bezpieczeństwa, jak i kosztów obsługi ryzyka
finansowego, powiązanego bezpośrednio z ryzykiem politycznym i społecznym,
rosną.
Energetyka jądrowa jest dziedziną, w której doskonale przejawia się „kryzys
przyszłości” zidentyfikowany w 1980 r. przez historyka i filozofa Krzysztofa Pomiana15.
Kryzys ten nie oznacza, że tracą na znaczeniu argumenty z poprzedniego rozdziału.
Chodzi natomiast o to, że straciły siłę techniki zarządzania przyszłością rozwinięte
w epoce przemysłowej nowoczesności, kiedy panowała jeszcze powszechna
wiara w postęp oraz religijna niemal wiara w możliwości nauki i techniki. „Minęły
czasy, gdy nauka jednogłośnie przewidywała coraz lepszą przyszłość. Dziś wielu
naukowców uważa, że może ona wkrótce ugrzęznąć w ślepym zaułku, chyba że
ludzkość zmądrzeje, czego nic zgoła nie zapowiada. Stąd wyniesienie ekologii,
dotychczas tylko jednej z dyscyplin biologicznych, do rangi filozofii, etyki i polityki,
która wzywa do zaniechania wszelkich zmian i innowacji, jeśli grożą zachwianiem
równowagi w przyrodzie. Ongiś rewolucyjna nauka skłania się ku zachowawczości.”
pisał Pomian16.
Pierwszych symptomów kryzysu przyszłości jako procesu, w którym uczestniczy
nauka, wcześniej niekwestionowane źródło postępu należy szukać kilka lat wcześniej,
w 1972 r. kiedy ukazał się drukiem raport „Limits to Growth” Donelli Meadows
i trójki jej współpracowników przygotowany na zamówienie Klubu Rzymskiego17.
Krytycy tego opracowania podają je za spektakularny przykład nietrafionej
prognozy18. W istocie jednak krytyka autorstwa Lomborga jest jedynie zbiorem
stereotypowych zarzutów pokazujących, że autor nigdy oryginalnego raportu
do końca nie przeczytał. Nie był on bowiem prognozą, lecz opracowaniem
szkicującym różne możliwe scenariusze rozwoju ludzkości, i to w perspektywie
połowy XXI stulecia, a nie przełomu stuleci.
14 „Too Cheap to Meter?”, udostępniono 26 stycznia 2013, http://media.cns-snc.ca/media/toocheap/toocheap.html.
15 Krzysztof Pomian, Oblicza dwudziestego wieku : szkice historyczno-polityczne (Lublin: Wydawn. Uniwersytetu Marii
Curie-Sklodowskiej, 2002).
16 Ibid. s. 108
17 Donella H Meadows i Club of Rome, The Limits to Growth; a Report for the Club of Rome’s Project on the Predicament of
Mankind (New York: Universe Books, 1972).
18 Bjørn Lomborg, „Environmental Alarmism, Then and Now”, Foreign Affairs, 1 lipca 2012, http://www.foreignaffairs.com/
articles/137681/bjorn-lomborg/environmental-alarmism-then-and-now.
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Same scenariusze analizujące konsekwencje różnych ścieżek rozwoju okazały się
na tyle solidne, że jeden ze współautorów raportu, Jørgen Randers pokusił się po
40 latach o reewaluację oryginalnego dokumentu oraz tym razem już prognozę
na kolejne 40 lat, czyli rok 205219. Główne znaczenie raportu „Limits to Growth”
nie polega jednak na jakości scenariuszy i cząstkowych prognoz, lecz na tym,
że zmienił on paradygmat refleksji nad przyszłością otwierając drogę do foresightu.
Najważniejszym bowiem walorem „Limits to Growth” jest wprowadzenie analizy
systemowej oraz technik modelowania komputerowego jako sposobu radzenia
sobie ze złożonością powiązań pomiędzy czynnikami mającymi wpływ na rozwój
rzeczywistości. Graham Turner20 zwraca uwagę na czynniki, które zadecydowały
o randze raportu Meadows i współpracowników:
1. Dostrzeżenie sprzężeń zwrotnych, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Od nich zależy dynamiczna równowaga systemu, a także dynamika
zmiany, gdy któreś ze sprzężeń zyska przewagę.
2. Zwrócenie uwagi, że działanie gospodarcze człowieka ma wpływ na stan
zasobów środowiskowych i może wywierać wpływ większy, niż zdolność
ekosystemu do regeneracji.
3. Dostrzeżenie, że systemy złożone wytwarzają sygnały zmiany z opóźnieniem, co prowadzi do zagrożenia, że rzeczywiste ryzyka mogą być
niedoszacowane.
4. Zwrócenie uwagi, że światowy system gospodarczy składa się z oddziałujących z sobą podsystemów. W rezultacie próby interwencji w jednym
tylko podsystemie mogą doprowadzić do nieoczekiwanych konsekwencji
dla innych, powodując że łączny rezultat będzie daleki od oczekiwanego.
To właśnie jednak systemowość analizy leży u podstaw foresightu21. Ponadto „Limits
to Growth” zainicjował spór o niezwykle istotnym znaczeniu w sytuacji kryzysu,
jaki wybuchł w 2008 r. Dotyczy on kwestii wyczerpywalności zasobów, która
z kolei ma kluczowe znaczenie dla wszelkiej refleksji nad przyszłością, zwłaszcza
w jej gospodarczym i rozwojowym wymiarze. Radykalnej odpowiedzi udzielił
Julian Simon22dowodząc, że z ekonomicznego punktu widzenia nie istnieje
problem skończoności zasobów. Jeśli wyczerpuje się jakiś surowiec, zmieniająca
się równowaga między popytem i podażą wytwarza sygnał cenowy stymulujący
poszukiwanie nowych rozwiązań. Uruchomiony zostaje tzw. zasób ostateczny,
innowacyjność, przekształcająca nieużyteczne składniki otoczenia w cenne zasoby
rozwojowe.
Tak było u zarania rewolucji przemysłowej z węglem, potem z ropą naftową,
jeszcze na początku XIX wieku traktowaną jako śmierdzącą wydzielinę zatruwającą
wody. Innowacyjność, i szerzej, wiedza jako czynnik wzrostu produktywności
19 Jørgen Randers, 2052 : a Global Forecast for the Next Forty Years (White River Junction, Vt.: Chelsea Green Pub.,
2012).
20 CSIRO, „Examining the Limits to Growth”, udostępniono 26 stycznia 2013, http://www.csiro.au/Portals/Multimedia/CSIROpod/Growth-Limits.aspx.
21 Loveridge, Foresight.
22 Julian Lincoln Simon, The Ultimate Resource (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1981).
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i wzrostu nie ma charakteru materialnego, nie wyczerpuje się, przeciwnie, jako
czynniki produktywności podlegają zasadzie rosnących przychodów23 – tym
większa produktywność wiedzy, im szerzej będzie upowszechniona, zarówno
w postaci kapitału ludzkiego (wykształcenia), jak technologii (opisywany już przez
Karola Marksa „general intellect”24).
Istnieją więc mocne argumenty teoretyczne poparte licznymi przykładami
empirycznymi, że nie ma fundamentalnych barier dla rozwoju. Dlatego właśnie
ekonomiści posługujący się neoklasyczną teorią wzrostu nie wahają się, by
formułować nawet bardzo dalekosiężne prognozy wzrostu. Zgodnie z opracowaniem OECD, klubu 34 najbogatszych państw świata opublikowanym w grudniu
2012 r25., nie ma zasadniczych przeszkód, by światowa gospodarka rozwijała
się przez najbliższe pół wieku. Nie ma też powodu, by nie trwał proces realnej
konwergencji, czyli doganiania państw bardziej rozwiniętych przez rozwijające
się. Liczyć się jednak należy z tym, że nigdy nie będzie to pełna konwergencja –
dysproporcje zmniejszą się, lecz nie zostaną wyrównane.
W perspektywie nadchodzących dekad coraz większego znaczenia dla wzrostu
będzie nabierał zasób ostateczny, czyli wiedza, efektywność jego wykorzystania
nie będzie jednak taka sama we wszystkich gospodarkach26. Zależeć to będzie
od zdolności do zmian instytucjonalnych zapewniających optymalne ramy dla
wykorzystania potencjału rozwojowego ukrytego w wiedzy, a w ostateczności od
charakteru systemu politycznego27. Od tego więc, czy będzie on miał charakter
inkluzywny, sprzyjający dzieleniu się wiedzą i partycypacją w tworzeniu i podziale
zasobów, czy ekstrakcyjny, polegający na wykorzystaniu przemocy do eksploatacji
dostępnych zasobów przez grupę sprawującą polityczną władzę.
Jak się ma jednak teza o kryzysie przyszłości, odkurzona w kontekście kryzysu
zapoczątkowanego w roku 2008 i powtarzana w bardziej jeszcze dramatycznej
tonacji, by wspomnieć publicystyczną tezę o „końcu przyszłości28” Jacka Żakowskiego czy polityczny manifest „after the future29” Franca Berardi „Bifo” wobec
optymistycznych zasadniczo prognoz ekonomicznych? Optymistycznych, uważna
lektura pozwala jednak dostrzec, że jest to optymizm warunkowy - owszem,
przyszłość zależy od zdolności mobilizacji zasobu ostatecznego ale efektywność
tej mobilizacji zależy z kolei od ładu instytucjonalnego.
Kryzys roku 2008 pokazuje doskonale, na czym polega problem. Po pierwsze,
23 Paul M. Romer, „Increasing Returns and Long-run Growth”, Journal of Political Economy 94, nr 5 (1986): 1002–37.
24 Karl Marx, Zarys krytyki ekonomii politycznej, tłum. Zygmunt Jan Wyrozembski, Adam Ponikowski i Natalia Kuźmicka
(Warszawa: Książka i Wiedza, 1986).
25 Åsa Johansson et al., Looking to 2060: Long-Term Global Growth Prospects A Going for Growth Report (Paris: OECD
Publishing, 2012).
26 Michael Spence, The Next Convergence : the Future of Economic Growth in a Multispeed World (New York: Farrar, Straus
and Giroux, 2011).
27 Daron Acemoglu i James A Robinson, Why Nations Fail : the Origins of Power, Prosperity, and Poverty (New York: Crown
Publishers, 2012).
28 „Koniec przyszłości - Archiwum tygodnika POLITYKA”, udostępniono 26 stycznia2013, http://archiwum.polityka.pl/art/
koniec-przyszlosci,433674.html.
29 Franco Berardi, After the Future, tłum. Gary Genosko i Nicholas Thoburn (Edinburgh; Oakland, CA.; Baltimore, MD: AK
Press, 2011).
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jego wybuch nie powinien był zaskoczyć30. Istniała wszelka dostępna wiedza oraz
sygnały wskazujące nietrwałość modelu gospodarczego opartego na konsumpcji
finansowanej przez kredyt gwarantowany przez spekulacyjny wzrost wartości
nieruchomości w sytuacji rosnącej gwałtownie ceny ropy naftowej31. Niestety,
ład instytucjonalny uniemożliwiał systemowo właściwą interpretację tych
sygnałów. Przeciwnie, instytucje – np. agencje ratingowe mające oceniać ryzyko
instytucji finansowych i stosowanych przez nie instrumentów oraz walorów miały
ekonomiczny interes w tym, żeby to ryzyko zaniżać32.
Pogłębiający się kryzys ujawnił jednak też wadliwe otoczenie instytucjonalne
związane z zasobem ostatecznym - wiedzą. Już przed kryzysem, w 2005 r.
pojawiły się analizy pokazujące nieefektywność korporacyjnego systemu
rozwoju innowacji33 (patrz też rozdział kolejny, przykład kryzysu innowacji
w Procter&Gamble oraz jego rozwiązanie). Kilka lat później, w drugiej dekadzie
XXI wieku zaczęto już mówić wprost o „kryzysie innowacji” lub wręcz „końcu
innowacji”. Jego najlepszą miarą stała się sytuacja na rynku amerykańskim. Z jednej
strony utrzymuje się na nim wysokie bezrobocie, mimo że gospodarka powróciła
do kondycji sprzed 2007 r., był to jednak powrót bezzatrudnieniowy. Z drugiej
jednak strony amerykańskie korporacje spoza sektora finansowego zgromadziły
ponad 5 bilionów dolarów rezerw gotówkowych34. Tak więc dwa produktywne
zasoby, praca i kapitał nie są wykorzystywane optymalnie, bo brakuje innowacji
przełomowych, które wykreowałyby nowe rynki35.
W istocie można mówić o „paradoksie innowacyjności”. Z jednej strony trwa
nieustannie rozwój tzw. innowacji efektywnościowych, zwiększających produktywność przedsiębiorstw. Wzrosty produktywności mają głównie charakter
bezzatrudnieniowy, wynikają z zaangażowania technologii automatyzujących
nie tylko produkcję, lecz również coraz szerszy zakres usług niematerialnych
(automatyczne systemy tradingowe na giełdzie, usługi informatyczne dostępne
w internetowej „chmurze”, elektroniczna bankowość, itp.)36. Ten trend nie jest
wszakże zrównoważony prozatrudnieniowymi innowacjami przełomowymi
kreującymi nowe systemy produkcyjno-usługowe, jak było jeszcze w przypadku
eksplozji telefonii komórkowej.
Badacze zjawisk innowacyjności przyczyn tego paradoksu dopatrują się w błędnych rozwiązaniach systemowych otaczających współczesne przedsiębiorstwa.
Pow-stawały one w okresie niedostatku kapitału, kiedy od zarządów firm
oczekiwano maksymalnej efektywności wykorzystania tego właśnie, ograniczonego zasobu. Obecnie jednak, mimo kryzysu sytuacja jest odwrotna – mimo
30 Nate Silver, The Signal and the Noise: Why so Many Predictions Fail-but Some Don’t (New York: Penguin Press, 2012).
31 Societies Beyond Oil Oil Dregs and Social Futures. (Zed Books, 2013).
32 Silver, The Signal and the Noise.
33 „Smart Spenders: The Global Innovation 1000”, Strategy+Business, udostępniono 26 stycznia 2013, http://www.strategy-business.com/article/06405?gko=48133.
34 David Cay Johnston, „Idle cash piles up: David Cay Johnston”, Reuters, 16 lipica 2012, http://www.reuters.com/article/2012/07/16/us-column-dcjohnston-idlecash-idUSBRE86F0GK20120716.
35 Clayton M. Christensen, „A Capitalist’s Dilemma, Whoever Wins the Election”, The New York Times, 3 listopada 2012, sekc.
Business Day, http://www.nytimes.com/2012/11/04/business/a-capitalists-dilemma-whoever-becomes-president.html.
36 Christopher Steiner, Automate This: How Algorithms Came to Rule Our World (New York: Portfolio/Penguin, 2012).
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jednak nadpłynności kapitału przedsiębiorstwa nie inwestują dość w innowacje.
Clayton Christensen twierdzi, że dzieje się tak dlatego, że system rozliczania
zarządów premiuje krótkoterminowe efekty, przełomy technologiczne wymagają
długiej perspektywy inwestycyjnej. Na dodatek inwestycje te obciążone są
dużym ryzykiem37.
Wniosek stąd prosty - warunkiem dalszego rozwoju jest zwiększenie efektywności
zasobu ostatecznego, czyli wiedzy jako czynnika rozwoju. W tym celu niezbędna
jest przebudowa ładu instytucjonalnego nie tylko w sferze produkcji wiedzy
i innowacyjności, lecz także w zakresie norm kulturowych, regulacji dotyczących
upowszechniana wiedzy, finansowania i zarządzania systemem edukacji i szkolnictwa wyższego. W istocie więc chodzi o przebudowę złożonego systemu,
na który składa się wiele podsystemów. Nie sposób wykonać takiej operacji bez
technik zarządzania przyszłością i foresightu.
Paradoksalnie więc kryzys przyszłości jest w istocie kryzysem teraźniejszości oraz
wyrazem świadomości, że nie ma powrotu do modeli rozwoju sprzed kryzysu,
lecz potrzebne są zupełnie nowe scenariusze. To sytuacja przełomu, obfitująca
w niepewności, które tylko pogłębiają futurofobię u wszystkich przywiązanych
do status quo, którego chcą bronić za wszelką cenę. Daremny wysiłek, lepiej
skierować się w nieznaną jeszcze i niepewną przyszłość, by jej nie zmarnować,
tylko wykorzystać jak najlepiej38.

Główne wyzwania przyszłości
Kryzys przyszłości opisywany w poprzednim rozdziale, został zdiagnozowany jako
wielowymiarowy kryzys instytucjonalny. Istniejące ciągle nowoczesne instytucje
władzy, kultury, mediów, edukacji, nauki, gospodarki każdego dnia wystawiane są
na próbę i zmagać się muszą z zasadniczym pytaniem o rację swojego istnienia.
Instytucje nie są bytami wiecznymi, mają charakter historyczny – tworzą je
społeczeństwa by za ich pomocą efektywniej zarządzać zasobami i realizować
programy oraz osiągać wspólne cele39.
Ta ogólna socjologiczna definicja znajduje konkretny wyraz na przykład
w pytaniu, dlaczego istnieją przedsiębiorstwa? O ile rola przedsiębiorców na
wolnym rynku wydaje się oczywista, to już jednak pytanie o sens istnienia firmy
okazało się mniej banalne i doprowadziło brytyjsko-amerykańskiego ekonomistę
Ronalda Coase do naukowych dociekań zwieńczonych w 1991 r. nagrodą Nobla.
Przełomowe znaczenie miała publikacja „The Nature of the Firm” z 1937 r40. Gdyby
rynek działał w sposób doskonały, czyli zapewniał efektywny dostęp do informacji,
wówczas przedsiębiorcy dla realizacji swych celów nie potrzebowaliby struktur
37 Christensen, „A Capitalist’s Dilemma, Whoever Wins the Election”.
38 Karl Raimund Popper, Nędza historycyzmu, tłum. Stefan Amsterdamski (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN,
1999).
39 Edwin Bendyk, „Jesteśmy w punkcie zero - Archiwum tygodnika POLITYKA”, udostępniono 27 stycznia 2013, http://archiwum.polityka.pl/art/jestesmy-w-punkcie-zero,432646.html.
40 R. H. Coase, „The Nature of the Firm”, Economica 4, nr 16 (1937): 386–405, doi:10.1111/j.1468-0335.1937.tb00002.x.
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organizacyjnych, bo wszystkie potrzeby w ramach podziału pracy zaspokajaliby
poprzez wymianę rynkową.
Realne rynki nie działają jednak doskonale, działalność gospodarcza związana
jest z kosztami transakcyjnymi wynikającymi m.in. z konieczności zdobywania
i przetwarzania informacji. W 1937 r. przedsiębiorstwo było optymalnym
rozwiązaniem służącym do zmniejszenia kosztów transakcyjnych, a tym samym
zwiększenia efektywności gospodarczej.
Jak dziś wyglądałaby odpowiedź na pytanie o sens istnienia przedsiębiorstwa?
Wszak koszty dostępu do informacji i jej przetwarzania radykalnie się zmniejszyły
na skutek rewolucji teleinformatycznej41. Wiele istotnych funkcji wykonywanych
przez wyspecjalizowane działy korporacji można dziś realizować korzystając
z globalnego, sieciowego rynku. Czy model silosowy, źródło efektywności ciągle
jeszcze zapewnia oczekiwane wyniki? Warto zobaczyć, jak odpowiedź na to
pytanie szukała korporacja Procter&Gamble42. W 1999 r. nakłady na badania
i rozwój w tej firmie wzrosły do poziomu 7% obrotów, co zaowocowało szybkim
przyrostem patentów. Co z tego, skoro tylko nie więcej niż 10% wynalazków
znajdowało zastosowanie w rzeczywistych produktach, a wskaźnik sukcesu
nowych produktów na rynku nie wzrósł i utrzymywał się nadal na poziomie 35% .
W rezultacie wartość akcji spółki spadła ze 118 do 52 dolarów.
Rozwiązanie problemu nie polegało oczywiście na rozwiązaniu firmy, P&G ma
się ciągle doskonale jako globalna korporacja. Malejąca efektywność struktury
skłoniła jednak zarząd do radykalnej reformy instytucjonalnej – w dawnym modelu
korporacyjnym spadek efektywności innowacyjnej zostałby odebrany jako sygnał
zbyt małych nakładów na badania i rozwój. W nowej rzeczywistości informacyjnej,
polegającej na łatwiejszym dostępie do zasobów wiedzy i idei poza strukturą
firmy zarząd postąpił odwrotnie: odchudził wewnętrzne zaplecze B+R, zmniejszył
nakłady jednocześnie jednak otwierając się na zasoby dostępne w sieci, zarówno
w modelach otwartych innowacji (Open Innovation), jak i własnościowych.
Rezultat? Po dekadzie udział innowacji pochodzących spoza firmy wzrósł z 10% do
ponad 50%. Wykorzystanie patentów również wzrosło z 10% do 50%, współczynnik
sukcesu nowych produktów przekroczył 50%.
Przebudowa struktury organizacji w odpowiedzi na falę zmian i wynikające
z nich wyzwania wymaga dobrego foresightu. Sukces nie byłby możliwy bez
dobrze zaprojektowanego procesu angażującego wszystkich interesariuszy
w antycypowanie przyszłości i poszukiwanie instytucjonalnej odpowiedzi w formie
nowych praktyk, struktur i kompetencji. Wstępnym warunkiem powodzenia jest
jednak gotowość do formułowania pytań kwestionujących status quo, dotyczący
istoty funkcjonowania nie tylko firm, lecz także organizacji społecznych i instytucji
publicznych.
41 Don Tapscott i Anthony D Williams, Makrowikinomia : reset świata i biznesu, tłum. Dariusz Bakalarz (Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka, 2011).
42 Tim Kastelle, „Procter & Gamble – Using Open Innovation to Become a World Class Innovator”, Jetpack by WordPress.
com, udostępniono 27 stycznia 2013, http://jetpack.wordpress.com/jetpack-comment/.
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Oto kilka przykładów takich strategicznych pytań. Czy są jeszcze potrzebne
organizacje społeczne, skoro działanie zbiorowe można organizować bez
formalnych struktur? Tworzenie oprogramowania w modelu Open Source
nie wymaga istnienia stowarzyszenia koordynującego pracę programistów
rozproszonych w sieci. Zwołanie manifestacji, jak pokazali polscy ACTA-wiści zimą
2012 r. nie wymaga inicjatywy i nadzoru ze strony organizacji politycznych. Jaka
więc wartość dodana płynie z faktu istnienia organizacji i jak uzasadnić rację ich
bytu nie tylko teraz, lecz również w przyszłości?
Jaką funkcję pełni szkoła, skoro już w 2005 r. polscy gimnazjaliści w przeważającej
większości deklarowali, że głównym źródłem informacji jest dla nich Google,
a nie nauczyciel43? Po co istnieją instytucje kultury, od biblioteki publicznej po
kino, muzeum i teatr, skoro coraz więcej aktywnych uczestników zaspokaja swoje
potrzeby bez instytucjonalnych pośredników, korzystając z cyfrowych form
dostępu do treści44,45?
Odważne pytanie strategiczne otwiera szansę na rozpoczęcie procesu poszukiwania odpowiedzi. Proces ten może być bardzo krótki, jeśli pytanie trafi na
futurofobiczną reakcję – wówczas najczęściej pytanie traktowane jest jako sygnał
zagrożenia i zamachu na status quo, którego należy bronić za wszelką cenę. Istnieją
jednak instytucje rozumiejące, że do zmian warto podejść proaktywnie, uzyskując
wpływ na własną przyszłość przez lepsze jej zrozumienie.
Podejście takie doskonale ilustruje projekt tworzenia „Scenariuszy przyszłości
bibliotek46” podjęty przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
realizującą Program Rozwoju Bibliotek. Zostanie on przedstawiony w szczegółach
w dalszej części książki jako przykład wykorzystania metodyki foresightu do
zarządzania przyszłością w instytucjach kultury. „Scenariusze”, choć zrealizowane
skromnymi środkami nie tylko pozwoliły na osiągnięcie celu poznawczego, lecz
również przyczyniły się do zainicjowania procesu zmian w środowisku bibliotekarzy, których pierwszym etapem było obudzenie się świadomości strategicznej.
Czynniki zmiany, które spowodowały, że zarówno Procter&Gamble, jak i Fundacja
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego zaczęły aktywnie szukać odpowiedzi
na pytanie o przyszłość mają charakter dynamiczny – już wywierają wpływ na
rzeczywistość oraz kontekst działania instytucji i wywierać będą w przyszłości.
Dlatego ważna jest identyfikacja tych czynników, oraz megatrendów których
rozwój kształtować będzie przestrzeń wyzwań strategicznych – „Foresight is the
product of Insight” (Foresight jest wynikiem zrozumienia) stwierdził w latach 30.
XX wieku twórca filozoficznych podstaw dla zarządzania przyszłością, Alfred N.
Whitehead47.
43 Barbara Fatyga, Dwie prawdy o aktywności : uwarunkowania i możliwości działania młodzieży w środowisku lokalnym
w perspektywie polityki młodzieżowej Rady Europy : raport z badań (Warszawa: Skladnica Harcerska 4 Żywioły, 2005).
44 „Młodzi i Media: nowe media a uczestnictwo w kulturze”, 2009, http://kpbc.umk.pl/Content/45367.
45 „Obiegi Kultury. Społeczna cyrkulacja treści”, udostępniono 27 stycznia 2013, http://obiegikultury.centrumcyfrowe.pl/.
46 Alek Tarkowski i Edwin Bendyk, Scenariusze przyszłości bibliotek (Warszawa: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, 2011).
47 Alfred North Whitehead, Adventures of Ideas (New York: Macmillan Co., 1933).
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W dalszych rozdziałach przedstawimy, jak za pomocą foresightu zarządzać
przyszłością w konkretnych przypadkach: przedsiębiorstwa, państwa, regionu,
organizacji społecznej, branży gospodarczej. Teraz jednak czas na identyfikację
i zrozumienie głównych procesów będących źródłem teraźniejszości i przyszłości.
Przedstawiona analiza nie wyczerpie zagadnienia wymagającego co najmniej
książkowego opracowania, jak choćby „The Future: six drivers of global change48”,
obszerne opracowanie Ala Gore’a, byłego wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych.
Kluczowe jest jednak zrozumienie systemowych powiązań i wynikających z nich
nieoczywistych konsekwencji działania różnych czynników.
Doskonałego materiału do takiego badania dostarcza kryzys 2008 r., opisany na
wiele sposobów, większość jednak koncentruje się na finansowym aspekcie
problemu – makroekonomiści twierdzą, że po prostu nie docenili znaczenia wielkości sektora finansowego na całą gospodarkę49, zabrakło go więc w modelach
matematycznych będących podstawą systemów wczesnego ostrzegania. W rzeczywistości ekonomiści przyznają brak foresightu, który właśnie był skutkiem złego
„insightu”, zrozumienia wielowymiarowego kontekstu, w jakim kryzys dojrzewał.
Złożyły się nań czynniki polityczne, ideologiczne i gospodarcze, dynamika dostępu
do zasobów.
W sensie politycznym, kluczowa dla dynamiki rozwoju sektora finansowego i jego
późniejszej dominacji był tzw. Szok Nixona, czyli decyzja prezydenta Stanów
Zjednoczonych z 1971 r. o oderwaniu wartości dolara od wartości złota, kończąca
de facto system z Bretton Woods. Wirtualizacja pieniądza była potrzebna, by
poprzez inflację sfinansować olbrzymie zadłużenie USA spowodowane wojną
w Wietnamie. W 1971 r. USA doświadczyły też momentu „peak oil”, czyli przekroczyły moment możliwości zwiększania produkcji ropy naftowej. Konsekwencje
stały się jasne dwa lata później, kiedy w odpowiedzi na wojnę izraelsko-arabską
kraje OPEC ogłosiły embargo na eksport surowca.
Sześć lat wcześniej, podczas wojny na Bliskim Wschodzie w 1967 podobne działanie krajów OPEC nie wywołało żadnego skutku, bo USA dysponowały jeszcze
możliwością zwiększania produkcji, więc zmniejszona podaż ropy arabskiej nie
spowodowała szoku cenowego na globalnym rynku. W 1973 r. zmniejszona podaż
wywołała szok cenowy, który w połączeniu z polityką finansową USA (kontrola cen
i płac przy uwolnieniu podaży pieniądza) doprowadził do stagflacji, czyli wysokiej
inflacji oraz stagnacji gospodarczej i wysokiego zatrudnienia.
Taka sytuacja wymusiła wielką reorganizację systemu gospodarczo-społecznego.
W wymiarze technologicznym, podstawą reorganizacji była rewolucja teleinformatyczna i transformacja gospodarki przemysłowej do postindustrialnej gospodarki informacyjnej. W sensie ideologicznym podstawą była delegitymizacja coraz
bardziej nieefektywnego państwa opiekuńczego (welfare state) państwem pracy
(workfare state). W sensie kulturowym reorganizacja polegała na wykształceniu
48 The Future: Six Drivers of Global Change (Random House, 2013).
49 Edwin Bendyk, „Czy warto gonić Amerykę - Archiwum tygodnika POLITYKA”, udostępniono 29 stycznia 2013, http://
archiwum.polityka.pl/art/czy-warto-gonic-ameryke,436694.html.
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„nowego ducha kapitalizmu” w oparciu o wartości rewolty roku 1968 r. - okazało
się, że studenckie hasła z barykad Paryża i Berkeley wzywające do elastyczności,
kreatywności, autonomii i samorealizacji doskonale pasowały do postfordowskiej
reformy organizacji gospodarczych50.
Gdy w 1979 r. Margaret Thatcher przejmowała władzę w Wielkiej Brytanii, a Ronald
Reagan w 1980 r. w Stanach Zjednoczonych, wszystkie elementy nowego ładu
były już gotowe, można było budować wymarzone przez Miltona Friedmana
kapitalistyczne społeczeństwo bezklasowe, oparte na powszechnej własności
i dominacji w życiu publicznym jednej klasy – klasy średniej. Warunkiem było
uwłaszczenie w oparciu o powszechny akcjonariat m.in. sprywatyzowanych
i wprowadzonych na giełdę systemów emerytalnych oraz własność substancji
mieszkaniowej.
Realizacja tego projektu stała się możliwa za sprawą kilku czynników. Po pierwsze,
ropa staniała. Kryzys lat 70. stał się impulsem dla wzrostu efektywności energetycznej gospodarek na całym świecie, dynamika wzrostu popytu na ropę została
oderwana od dynamiki gospodarczej, a odkrycia nowych złóż poza OPEC zmienił
strukturę podaży. Rozpoczęła się epoka taniej ropy trwająca praktycznie do
2005 r. Tania ropa umożliwiła realizację inwestycji mieszkaniowych z dala od
centrów metropolitalnych, na tanich gruntach, zachęcając do zjawiska „urban
sprawling”. Realizację tych inwestycji ułatwiała podaż wirtualnego pieniądza
kreowanego za sprawą coraz liczniejszych innowacji na zderegulowanym rynku
finansowym. Innowacje nie byłyby z kolei możliwe bez nowej infrastruktury – sieci
teleinformatycznych, umożliwiających rozwój skomplikowanych instrumentów
finansowych.
Taka sytuacja miała wiele pozytywnych skutków – doprowadziła m.in. do upadku
Związku Radzieckiego i systemu realnego socjalizmu, który w epoce taniej
ropy stracił najważniejsze źródło wpływów dewizowych, które jeszcze w latach
70. pozwalało na realizację imperialnej polityki. Koniec komunizmu umożliwił
dokończenie procesu globalizacji i wprowadził na światowy rynek pracy jakieś dwa
miliardy pracowników działających wcześniej w warunkach zbliżonych do autarkii.
Lata 90. to czas korzystania z renty globalizacji, polegającej na napływie do krajów
rozwiniętych tanich towarów z krajów rozwijających się. Malejące ceny, tania ropa
i łatwo dostępny kredyt pozwolił przesłonić negatywne konsekwencje zmian –
deindustrializację gospodarek rozwiniętych i stagnację realnych dochodów. Brak
podwyżek pensji miał rekompensować wzrost wartości akcji i nieruchomości.
Mechanizm działał w miarę bez zarzutu, mimo sygnałów ostrzegawczych, jak
choćby krach na giełdzie nowojorskiej w 1987 r. czy pęknięcie internetowej bańki
spekulacyjnej w 2000 r. Problemy zaczęły się, gdy na skutek rozwoju gospodarek
rozwijających się podaż surowców, zwłaszcza ropy z ledwością zaczęła nadążać
za rosnącym popytem. Jak bardzo cały system jest napięty okazało się w 2005 r.,
kiedy huragany Katrina i Rita wyeliminowały znaczną część mocy wydobywczych
i przetwórczych przemysłu naftowego USA. Ceny ropy poszły w górę, osiągając
50 Luc Boltanski i Eve Chiapello, Le nouvel esprit du capitalisme (Paris: Gallimard, 1999).
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czternastokrotny wzrost w stosunku do cen z początku lat 9051.
Konsekwencje wzrostu odczuli głównie mieszkańcy odległych osiedli, obciążeni
kredytami hipotecznymi i konsumpcyjnymi. Drożejąca benzyna i spłaty rat może
i dałoby się pogodzić, gdyby nie wynikający stąd zmniejszony efektywny popyt na
rynku konsumenckim ze względu na zmieniającą się strukturę koszyka zakupów.
Nie przez przypadek katastrofa rozpoczęła się w 2007 r. od rynku śmieciowych
kredytów hipotecznych (subprime). Dotyczył on najbiedniejszych ludzi, którzy
zgodnie z założeniami „workfare state” mieli nawet pracę, jednak zbyt nisko płatną,
by umożliwiała utrzymanie i standard klasy średniej.
Utrzymanie „workfare state” było jednak politycznym priorytetem realizowanym
za pomocą różnych instrumentów: subwencjonowanie kredytów hipotecznych
przez państwowe de facto instytucje Freddie Mac i Fannie Mae, kredyt podatkowy
(ujemny podatek dochodowy przy niskich dochodach), w końcu bezpośrednia
pomoc socjalna. Oczywiście, do tego wszystkiego tania ropa. Wyjęcie jednego
elementu, taniej ropy spowodowało że, cała konstrukcja posypała się.
Kryzys w Stanach Zjednoczonych rozlał się na cały świat, a zrozumienie jego
złożonych źródeł jest powodem, by znów odwołać się do Whiteheada, udanego
zarządzania przyszłością. Ponieważ wiele wskazuje, że nie jest to kryzys zamykający
kolejny cykl koniunkturalny, lecz głębsze załamanie zapowiadające głęboką
transformację systemu społeczno-gospodarczego. Doświadczenia podobnie
głębokich kryzysów końca XIX wieku (początek 1873 r. i późniejsza długa stagnacja)
oraz Wielkiej depresji lat 30. XX wieku podpowiadają, że skutkiem dekompozycji
systemu jest zarówno gwałtowna podaż innowacji technologicznych, społecznych,
politycznych, jak i rosnące ryzyko rozwiązań odwołujących się do przemocy.
Coraz liczniejsze grono badaczy przyglądających się obecnemu kryzysowi żywi
przekonanie, że ma on głębokie kulturowe korzenie, tak więc też i wyjście z niego
wymagać będzie kolejnej głębokiej zmiany „ducha kapitalizmu”52. Wymagać to
będzie rozmontowania podstaw cywilizacji samochodowo-naftowej (nie oznacza
to rezygnacji z samochodów, lecz zmiany priorytetów w obszarze mobilności)53,54,
przemiany stylów życia i oderwania definicji dobrego życia od konsumpcji55,
uwzględnienia kosztów zewnętrznych działalności gospodarczej w rachunku
ekonomicznym, redefinicji norm i parametrów oceny efektywności działania
przedsiębiorstw i organizacji56.

51 Societies Beyond Oil Oil Dregs and Social Futures.
52 Claus Leggewie i Harald Welzer, Koniec świata, jaki znaliśmy : klimat, przyszłość i szanse demokracji, tłum. Piotr Buras
(Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2012).
53 Kingsley Dennis i John Urry, After the Car (Cambridge; Malden, MA: Polity, 2009).
54 Societies Beyond Oil Dregs and Social Futures.
55 Manuel Castells, Networks of Outrage and Hope : Social Movements in the Internet Age (Cambridge, UK; Malden, MA:
Polity, 2012).
56 Christopher Meyer i Julia Kirby, Standing on the Sun : How the Explosion of Capitalism Abroad Will Change Business
Everywhere (Boston, MA: Harvard Business Press, 2012).
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Mapa nie jest terytorium. Epistemologia nauk nieścisłych
W poprzednich rozdziałach pokazaliśmy niezbędność i jednocześnie paradoksalną
naturę zarządzania przyszłością. Rozwiązanie paradoksu podstawowego, czyli
pogodzenie możliwości zarządzania przyszłością z podstawowym wyzwaniem,
jakim jest fundamentalna niemożliwość ścisłego przewidywania przyszłości
znajduje rozwiązanie w metodologii foresightu, będącej połączeniem technik
o charakterze ilościowym, odwołujących się do mniej i bardziej twardych założeń
teoretycznych potwierdzających poznawczy walor tych metod, jak i technik
jakościowych, polegających na współpracy interesariuszy przyszłości w procesie
jej opisywania, odkrywania i kreowania.
Sceptycy zarzucają metodzie foresight, zdefiniowanej wcześniej za Denisem
Loveridgem jako „sztuka i nauka antycypowania przyszłości”, że więcej w niej sztuki
niż nauki, więcej gadania niż liczenia. W efekcie wyniki mają głównie jakościowy,
miękki charakter i w przeciwieństwie np. do prognoz makroekonomicznych, są też
miękkim instrumentem wspomagającym procesy zarządzania.
Zarzut ten znajduje często potwierdzenie w źle realizowanych projektach foresight,
które nie wynikają z autentycznej potrzeby, lecz są skutkiem sztucznie kreowanej
konieczności. Klasycznym przykładem jest moda na foresight, jaka wybuchła
w Polsce, gdy po akcesji do Unii Europejskiej pojawiły się specjalne fundusze na
finansowanie projektów, m.in. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, w ramach poddziałania 1.1.1. „Projekty badawcze z wykorzystaniem
metody foresight”.
Innym problemem zniekształcania istoty foresightu jest polityczna instrumentalizacja metody, kiedy służy on do uzasadnienia konkretnej wizji przyszłości,
a nie jej odkrywaniu i kształtowaniu polityk mających tę wizję uprawdopodobnić.
Granica jest oczywiście dość płynna, w pełni zdeterminowanego i jednoznacznego
obrazu przyszłości stworzyć nie sposób, a polityka to sfera o kluczowym znaczeniu
dla rzeczywistego rozwoju rzeczywistości.
Czy jednak pojedyncze negatywne przykłady dyskwalifikują całą metodę? Nie,
nie traci ona swoich właściwości i jej walor można uzasadnić nie tylko licznymi
przykładami udanych projektów, lecz także przesłankami teoretycznymi, wynikającymi z refleksji epistemologicznej.
Krytycy foresightu zazwyczaj posługują się dość naiwną, pozytywistyczną
epistemologią, dla której wzorem ścisłości rozumowania są nauki ścisłe. Stosowana
w nich metoda eksperymentalna służy odkrywaniu faktów, których interpretacja
prowadzi do teorii wyjaśniającej jakiś fragment rzeczywistości. Dobra teoria nie
tylko objaśnia, lecz także ujawnia regularności umożliwiające przewidywanie.
Doskonałym przykładem jest astronomia – astronomowie na podstawie swoich
obserwacji i sformułowanych na ich podstawie praw są w stanie z dużą precyzją
obliczać przyszłe zjawiska astronomiczne, np. zaćmienie Słońca.
Przeciwieństwem nauk ścisłych są nauki społeczne, które mimo ambitnych prób
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filozofów spod znaku determinizmu historycznego nie wyprodukowały równie
ścisłych i uniwersalnych praw rządzących życiem ludzkim. Tak głęboka dychotomia
między naukami ścisłymi i nieścisłymi oparta jest jednak na fałszywych
przesłankach57. Olf Helmer-Hirschberg i Nicholas Rescher w fundamentalnym
dla rozwoju opracowaniu z 1958 r. przekonują, że argument „ścisłości” można
zastosować jedynie do niewielu przypadków nauk, jak astronomia.
Już jednak większość nauk aplikacyjnych, związanych z inżynierią czy medycyną,
choć odwołuje się do wiedzy ścisłej i potwierdzonych eksperymentalnie teorii,
w praktyce daleka jest od jednoznaczności, jaką mogą chwalić się astronomowie.
Postawienie dobrej diagnozy medycznej wymaga nie tylko znajomości teorii
i abstrakcyjnych mechanizmów przyczynowo-skutkowych wyjaśniających patologię, lecz także wiedzy praktycznej, będącej wynikiem doświadczenia. Jest ona
niezbędna, by umieć odnaleźć uniwersalne mechanizmy w jednostkowym przypadku chorego człowieka. Te jednostkowe realizacje uniwersalnych reguł nie
tworzą zamkniętego katalogu typowych przypadków dlatego tak trudno proces
diagnostyki medycznej zautomatyzować. Co jednak nie podważa w sposób
fundamentalny możliwości postawienia właściwej diagnozy.
Helmer-Hirschberg i Rescher przeciwstawiają argumentowi ścisłości argument
obiektywności. Wiedza obiektywna to ta, kiedy odpowiada ona rzeczywistości
i jednocześnie jest współdzielona w określonym środowisku. Wiedza medyczna
ma charakter obiektywny, wynika on z jednej strony z odwołań do teorii naukowych,
z drugiej do dzielonego w gronie lekarzy zakumulowanego doświadczenia
praktycznego, owej „tacit knowledge” - wiedzy współdzielonej przez „wspólnotę
praktyki” (community of practice), jaką tworzą środowiska zawodowe.
Nie inaczej rzecz ma się z diagnozowaniem rzeczywistości społecznej i badaniem
przyszłości. Nie można tego robić w sposób ścisły, czyli w taki, jak to robią astronomowie. Można jednak to robić w sposób obiektywny, czyli odwołujący się
w maksymalny sposób do znanych teorii i doświadczenia gromadzonego przez
ekspertów w swoich „wspólnotach praktyk”. Foresight w takim ujęciu to nic innego, niż zestaw technik mających obiektywizować dostępną wiedzę i w maksymalnym stopniu racjonalizować ją przez wykorzystanie, kiedy to możliwe metod
ilościowych opartych na zuniwersalizowanych teoriach.
Zasadnicza przesłanka dla foresightu wynika z faktu, że wiedza obiektywna powstaje w wyniku procesu komunikacyjnego włączającego jak najszersze grono uczestników „wspólnot praktyki”, czyli ekspertów oraz interesariuszy. Każdy proces
komunikacyjny przebiega w sferze znaków i symboli, jest więc uwarunkowany
kulturowo. Posługiwanie się symbolicznymi reprezentacjami rzeczywistości –
np. słowami mającymi opisać jakieś zjawisko nie ma charakteru aksjologicznie
neutralnego, nazywanie związane jest z nadawaniem chaosowi świata sensu,
a więc związane jest też ze sferą wartości.
Nie istnieją więc obiektywne obserwacje, „mapa nie jest terytorium” stwierdził
57 Olaf Helmer-Hirschberg, On the Epistemology of the Inexact Sciences [by] Olaf Helmer [and] Nicholas Rescher ... (Santa
Monica, Calif.: RAND Corp., 1958).
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Alfred Korzybski58. Żaden ekspert nie jest obiektywny, bo być nie może – jest zakładnikiem swojego języka, systemu wartości jaki kieruje jego postępowaniem, doświadczenia zawodowego, posiadanej wiedzy teoretycznej, w końcu „mądrości
emocji”, czyli pierwotnego aparatu percepcji świata będącego wynikiem procesu
ewolucji. Zgodnie jednak z epistemologią nauk nieścisłych, jeśli zgromadzi się
odpowiednio dużą grupę ekspertów, wówczas można „wydestylować” wiedzę
obiektywną oddzielając ją od tła, jakie tworzą wartości i ukryte, jednostkowe
uwarunkowania.

Kwasi-prawa rozwoju
Systemowy charakter struktur społecznych powoduje, że często w ich zachowaniach
można dostrzec wzory umożliwiające mniej i bardziej śmiałe predykcje przyszłości.
Przykładem takiej prawidłowości ułatwiającej analizę rozwoju świata techniki jest
tzw. prawo Moore’a59. Zostało ono sformułowane w 1965 r. przez współzałożyciela
koncernu Intel, Gordona Moore’a. Zauważył on, że wydajność obliczeniowa komponentów obliczeniowych podwaja się co 24 miesiące. Później Moore’ zrewidował
swoje spostrzeżenie i skrócił czas potrzebny na podwojenie do 18 miesięcy.
Rozwój elektroniki potwierdza nieustannie ważność obserwacji sprzed pół wieku,
co oznacza że parametry układów elektronicznych rosną w postępie geometryznym.
Zdaniem innych obserwatorów geometryczne tempo postępu technicznego jest
cechą nie tylko świata elektroniki, lecz szerzej – techniki60. Co z kolei umożliwia
śmiałe prognozowanie przyszłości i tworzenie takich wizji, jak zapowiedź osobliwości, czyli zerwania ciągłości rozwoju i radykalny skok polegający na powstaniu
nowej formy życia łączącej formy technologiczne z biologicznymi. Analiza
osobliwości nie należy jednak do zadań foresightu, niemniej jednak teza o geometrycznym tempie rozwoju technologicznego wymaga zastanowienia.
Przyglądał się jej uważnie Kevin Kelly analizując obszary techniki, w których
tempo zmiany miało dynamikę geometryczną i takich, gdzie postęp był lub jest
wolniejszy61. Kelly stwierdził, posługując się jeszcze historycznymi opracowaniami
przygotowanymi dla US Army, że przez wiele lat geometryczne tempo zmiany
rządziło rozwojem technologii lotniczych – postęp w tym obszarze zakończył się
jednak pod koniec lat 60. XX stulecia – jego zwieńczeniem były rakiety Saturn
wynoszące w przestrzeń kosmiczną załogi misji Apollo zmierzające na Księżyc.
W rezultacie swych obserwacji Kelly doszedł do wniosku, że geometryczne
tempo wzrostu jest wyrazem systemowego, pozytywnego sprzężenia zwrotnego.
58 Alfred Korzybski, Science and Sanity; an Introduction to non-Aristotelian Systems and General Semantics. (Lakeville,
Conn.: International Non-Aristotelian Library Pub. Co.; distributed by Institute of General Semantics, 1958).
59 G.E. Moore, „Cramming More Components Onto Integrated Circuits”, Proceedings of the IEEE 86, nr 1 (1998): 82–85,
doi:10.1109/JPROC.1998.658762.
60 Ray Kurzweil, The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology (New York: Viking, 2005).
61 „The Technium: Was Moore’s Law Inevitable?”, udostępniono 20 marca 2010, http://www.kk.org/thetechnium/archives/2009/07/was_moores_law.php.
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Składa się nań wiele czynników: nakłady na badania i rozwój stymulujące podaż
nowych rozwiązań technicznych, nakłady te są jednak albo wynikiem decyzji
politycznych (program Apollo), albo kalkulacji rynkowej – musi istnieć obietnica,
że inwestycje zwrócą się dzięki popytowi na nowe rozwiązania. Oprócz trwałego
popytu potrzebna jest także rywalizacja chroniąca przed monopolizacją rynku
– tempo rozwoju technologii pamięci komputerowych wzrosło, gdy IBM utracił
monopolistyczną pozycję na tym segmencie rynku.
Prawo Moore’a działa więc dlatego, że ciągle istnieje popyt na moce obliczeniowe,
potrzebują ich zarówno inne segmenty świata technologii, jak i konsumenci.
Popyt ten zachęca producentów do podtrzymywania inwestycji badawczorozwojowych, więc nie ustaje podaż nowych rozwiązań. Dodatkowo postępowi
sprzyja duża konkurencyjność na rynku mikroelektronicznym. Tempo rozwoju
technologii napędów lotniczych zahamowało, bo konsumenci nie są gotowi płacić
więcej za podróże, a popyt na loty kosmiczne wygasł. Jeśli się odnowi i będzie miał
trwały charakter, można spodziewać się fali innowacji w tym obszarze. W istocie już
one trwają, choć w tej chwili mają charakter organizacyjny i biznesowy – polegają
na szukaniu przez prywatnych przedsiębiorców rozwiązań umożliwiających
efektywniejsze wykonywanie zadań, jakie realizowała NASA.
Spostrzeżenia Kelly’ego są ważne dla refleksji foresightowej, bo chronią przed
pokusą prostego determinizmu technologicznego. Rozwój techniki uzależniony
jest od społecznego popytu na innowacje, dlatego w projektach foresight
zajmujących się analizowaniem rozwoju technologicznego w coraz większym
stopniu uwzględniane są czynniki społeczne. To one w ostatecznym rachunku
decydują o możliwości postępu technicznego.

Przewidywanie nieprzewidywalnego
Innym przykładem możliwości skutecznego prognozowania są predykcje politologiczne. Stwierdzenie, że polityka jest przewidywalna może wydawać się zdumiewające, tak jednak twierdzi amerykański analityk Bruce Bueno de Mesquita62.
W polityce, podobnie jak w biznesie paliwem są interesy, a stawką cel strategiczny.
Jeśli dobrze rozpoznać interesy uczestników procesu negocjacyjnego i zasoby,
jakimi dysponują, można z dużym prawdopodobieństwem obliczyć wynik procesu.
Uczony posługuje się w swych pracach teorią racjonalnego wyboru i aparatem
teorii gier umożliwiającej matematyczną operacjonalizację teorii racjonalnego
wyboru. Bueno de Mesquita powołuje się na rekomendacje CIA – agencja ocenia,
że jego polityczne prognozy sprawdzają się w 90 proc., co oznacza, że są lepsze
od prognoz wywiadu. Co ważniejsze, uczony przekonuje, że do swych analiz nie
potrzebuje zazwyczaj supertajnych źródeł – najczęściej wystarczy dobra analiza
informacji jawnych: prasy, opracowań naukowych, opinii ekspertów. W ten sposób
przewidział (a raczej obliczył) np., że po śmierci Leonida Breżniewa (1982 r.) władzę
62 Bruce Bueno de Mesquita, Predictioneer’s Game: Using the Logic of Brazen Self-interest to See and Shape the Future (New
York: Random House, 2009).
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w Związku Radzieckim obejmie Jurij Andropow; z dwuletnim wyprzedzeniem
zapowiedział wybuch drugiej intifady (2000 r.); w artykule opublikowanym
w „Foreign Policy” kilka miesięcy przed szczytem klimatycznym w Kopenhadze
(2009 r.) opisywał, jaki będzie jego wynik; w połowie 2010 r. wskazywał, że reżim
Hosniego Mubaraka chyli się ku końcowi.
Wysokie prawdopodobieństwo trafienia nie jest jednak pewnością – najciekawsze
procesy historyczne są wynikiem nieoczekiwanych, nieprzewidywalnych, niezwykle
rzadkich zdarzeń63. Pojawiają się one wówczas m.in. innymi, gdy jeden z aktorów
procesu historycznego nie zachowa się zgodnie z teorią racjonalnego wyboru.
Dobrym przykładem ograniczonej skuteczności modeli Bueno de Mesquity jest
II Rzeczpospolita. Zgodnie z symulacjami robionymi przez współczesnych politologów, Polska powinna była stać się sojusznikiem hitlerowskich Niemiec, by
w ten sposób lepiej zabezpieczyć swój interes64. Cóż, polski rząd podjął inną, mniej
„racjonalną” decyzję i być może to właśnie dlatego niektórzy rosyjscy historycy
przypisują mu odpowiedzialność za wybuch II wojny światowej.
Ważne są przykłady potwierdzające skuteczność metod stosowanych m.in. przez
Bruce’a Bueno de Mesquitę, jak i podważające ją. Ujawniają się w nich bowiem
różne aspekty złożonej rzeczywistości, w której jest miejsce zarówno na niezwykle
rzadkie zdarzenie wymykające się możliwości prognozy, jak i na regularności,
których można się dopatrzyć inwestując odpowiednio wiele energii na poznanie
systemowych powiązań i mechanizmów sterujących nimi.
Doskonałym przykładem efektywności tak rozumianego foresightu jest analiza,
jaką przeprowadzili eksperci Amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotów (FAA).
Zezwala ona, by dzieci do lat dwóch latały bez biletu, siedząc w trakcie podróży
na kolanach rodziców. Z punktu widzenia statystyk bezpieczeństwa lotów to
skrajna nieodpowiedzialność – w razie wypadku dziecko na kolanach (i jego
opiekun) ma znacznie mniejsze szanse na przeżycie niż przypięte samodzielnie do
siedzenia. FAA wyliczyła jednak, że zaostrzenie przepisów oznaczałoby podniesienie
kosztów podróży średnio o 185 dol. na rodzinę, w rezultacie jedna piąta z nich
zrezygnowałaby z samolotu wybierając znacznie mniej bezpieczny samochód65.
O przykładach tych warto pamiętać, bo przed praktykami foresightu otwierają
się nowe możliwości analizowania ukrytych wzorów zachowań systemowych
złożonych struktur – to świat Big Data, czyli potencjał wiedzy ukrytej w danych
produkowanych przez sieci teleinformatyczne i korzystających z nich ludzi.

63 Nassim Taleb, The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable (New York: Random House, 2007).
64 Philip Ball, Masa krytyczna: jak jedno z drugiego wynika. Badania wzajemnych zależności między przypadkiem a koniecznością w powstawaniu kultury, zwyczajów, instytucji, współpracy i konfliktów między ludźmi, tłum. Witold Tuchopolski (Kraków: Insignis, 2007).
65 Douglas W Hubbard, The Failure of Risk Management Why It’s Broken and How to Fix It (Hoboken, N.J.: Wiley, 2009),
http://www.books24x7.com/marc.asp?bookid=31925.
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Studium przypadku:
Narodowy Program Foresight Polska 2020
Władze Polski stosunkowo późno zdecydowały się na wykorzystanie foresightu
jako metody wspomagającej zarządzanie strategiczne i politykę rozwojową. Tytuł
regionalnego pioniera należy się bezwzględnie Węgrom, które już w 1997 r. przeprowadziły pierwsze badanie – węgierskie doświadczenie przydało się podczas
realizacji polskiego projektu. Pierwsze próby organizacji foresightu narodowego
podjął prof. Andrzej Wiszniewski, szef Komitetu Badań Naukowych w rządzie
Jerzego Buzka w latach 1997-2001. Szybko pogarszająca się sytuacja gospodarcza,
wysoka inflacja i katastrofalne bezrobocie nie sprzyjały jednak wówczas zadaniom
skierowanym w odległą przyszłość.
Polityczny klimat dla foresightu w Polsce wrócił, gdy szefem resortu nauki został
prof. Michał Kleiber (2001-2005), entuzjasta badań nad przyszłością. To on sformułował w 2003 r. ideę Narodowego Programu Foresight, a w 2004 r. zlecił rozpoczęcie
pilotażowego, ogólnokrajowego badanie „Zdrowie i życie”. W tym czasie też w fazę
realizacji wchodziły projekty branżowe i regionalne, a pojęcie foresightu torowało
sobie drogę do słownika polityki rozwojowej i zarządzania strategicznego. Czas
próby nadszedł w 2006 r., kiedy decyzją ministra nauki prof. Michała Seweryńskiego
uruchomiony został Narodowy Program Foresight Polska 2020. Przedsięwzięcie
miało „określić kierunki badań naukowych i prac rozwojowych, które w perspektywie wieloletniej wpłyną na przyspieszenie tempa rozwoju społecznogospodarczego” oraz zainicjować „debatę społeczną na temat wizji przyszłości
kraju”66. W wyniku konkursu wyłonione zostało konsorcjum realizujące projekt,
w jego skład wszedł w roli koordynatora Instytut Podstawowych Problemów
Techniki Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej
Akademii Nauk i Pentor Research Institute. Konsorcjum wspierały Główne
Instytucje Partnerskie, jak Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Szkoła
Główna Handlowa, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski, Polska
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości czy Federacja Stowarzyszeń Naukowo
Technicznych – Naczelna Organizacja Techniczna. Kierownictwo projektu powierzono prof. Michałowi Kleiberowi (pełnił w tym czasie funkcję Prezesa Polskiej
Akademii Nauk).
NPF Polska 2020 ze względu na określoną przez zleceniodawcę misję stał się
bardzo złożonym przedsięwzięciem pod względem merytorycznym i logistycznym. Za jego realizację odpowiedzialność ponosił Panel Główny, odpowiedzialny za wstępne analizy, koordynację prac oraz syntezę wyników, jakie
powstały w trzech Panelach Pól Badawczych: Zrównoważonego Rozwoju Polski,
Bezpieczeństwa, Technologii Informacyjnych i Telekomunikacyjnych. Podstawową
komórką merytoryczną był Panel Tematyczny, zajmujący się tworzeniem wiedzy
w wyspecjalizowanym obszarze. Strukturę organizacyjną ilustruje poniższy
schemat:
66 Krzysztof J. Kurzydłowski : „Narodowy Program Foresight Polska 2020. Broszura informacyjna” (Warszawa, 2006).
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Rys. 1. Struktura organizacyjna Narodowego Programu Foresight Polska 2020

Źródło: wyniki Narodowego Programu Foresight „Polska 2020”.

Realizacja NPF Polska 2020 podzielona została na trzy etapy i wymagała realizacji
42 zadań, na które składały się takie operacje, jak: rekrutacja ekspertów do Paneli
Tematycznych i Paneli Pól Badawczych, budowa systemów informatycznych,
tworzenie portalu wiedzy, promocja wyników, realizacja procedur badawczych.
Niemal każde z tych zadań, ze względu na pionierski charakter projektu, wymagało
intensywnych szkoleń, warsztatów i wymiany wiedzy z ekspertami krajowymi
i zagranicznymi.
W projekcie wykorzystano większość stosowanych w programach foresight metod:
od najprostszych „burz mózgów” przez złożoną ankietę Delphi po krzyżową
analizę wpływów, analizę PEST i SWOT oraz planowanie scenariuszy. Najbardziej złożonym elementem NPF Polska 2020 okazała się ankieta Delphi67, przeprowadzona w oparciu o tezy przygotowane przez Panele Pól Badawczych.
W dwóch rundach badania uczestniczyło ok. 3000 tys. ekspertów, a ich odpowiedzi
dostarczyły bogatego materiału do dalszej analizy statystycznej.
Ankieta Delphi potwierdziła swój walor jako narzędzie służące do prowadzenie
dialogu eksperckiego „na odległość”. Ankietowani otrzymali opracowanie wyników po I rundzie badania i zostali poproszeni o ponowną odpowiedź na pytania
ankiety. Takie podejście umożliwia weryfikację stanowiska eksperckiego w oparciu
67 Anna Kowalewska i Jerzy Głuszyński, Zastosowanie metody Delphi w Narodowym Programie Foresight Polska 2020.
Główne wyniki, doświadczenia i wnioski (Warszawa: Pentor RI, 2009).
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o poglądy innych uczestników. Dla opracowujących wyniki każdy element badania
Delphi niesie informację, ważny jest zarówno rozkład statystyczny, jak i anomalia
– to właśnie tam, z daleka od dominującego poglądu, może kryć się sygnał antycypujący ciekawe zjawiska. Zwłaszcza, jeśli ten sygnał będzie podtrzymany
w drugiej rundzie analizy.
Ankieta Delphi dostarczyła materiału zarówno do typowania konkretnych
technologii, jak i zjawisk związanych z rozwojem technologicznym oraz umożliwiła,
po zastosowaniu metody krzyżowej, analizy wpływów na wskazanie czynników
kluczowych umożliwiających budowanie scenariuszy. Ze względu na złożoność
projektu każdy Panel Pola Badawczego opracował własne scenariusze rozwoju,
które następnie zostały scalone przez zespół redakcyjny złożony z członków
Panelu Głównego.
W rezultacie tej syntezy zespół redakcyjny wyłonił cztery czynniki kluczowe, jakie
będą determinować rozwój Polski w kontekście rozwoju naukowo-technologicznego:
1. Globalizacja, czyli dalszy przebieg międzynarodowej integracji społecznopolityczno-gospodarczej w wymiarze regionalnym (europejskim) i światowym.
2. Reformy wewnętrzne, czyli zdolność do przeprowadzenia reform
niezbędnych do uwolnienia potencjałów blokowanych przez nieefektywny ład instytucjonalny, problemy strukturalne systemu finansów
publicznych, itp.
3. Gospodarka Oparta na Wiedzy, czyli zdolność nie tylko do wzrostu
produktywności krajowego systemu innowacji, lecz również innych
sposobów tworzenia i upowszechniania wiedzy oraz innowacji w wymiarze
indywidualnym, biznesowym, instytucjonalnym.
4. Akceptacja społeczna, czyli stopień poparcia społecznego dla niezbędnych
reform oraz skutków postępu technicznego (np. rozwoju technologii
medycznych obarczonych wątpliwościami natury etycznej).
Wybór czterech czynników kluczowych umożliwia zbudowanie 16 scenariuszy,
autorzy syntezy zdecydowali się jednak na wybór pięciu wariantów ukazujących
najbardziej modelowe możliwe warianty rozwoju rzeczywistości. Zostały one
przedstawione na diagramie:

FORESIGHT. SZTUKA I TECHNIKI ZARZĄDZANIA PRZYSZŁOŚCIĄ

33

Rys. 2. Kluczowe scenariusze i czynniki rozwoju rzeczywistości w NPF Polska 2020

Źródło: wyniki Narodowego Programu Foresight „Polska 2020”.

Najbardziej optymistyczny scenariusz „Skoku cywilizacyjnego” zakładał, że wszystkie kluczowe czynniki przyjmą korzystną trajektorię rozwoju. Świat wróci
na ścieżkę integracji, przeprowadzone zostaną niezbędne reformy instytucji
publicznych, a dzięki aktywnemu poparciu społecznemu zmiany nie będą powierzchowne, lecz trwałe i dogłębne. Modernizacja systemu wiedzy sprawi,
że w 2020 roku Polska będzie krajem kończącym transformację społecznogospodarczą do gospodarki opartej na wiedzy. Zagraniczni inwestorzy będą
chętnie lokować inwestycje widząc wysoką jakość kapitału intelektualnego, jak
i potencjałem naukowo-badawczy na światowym poziomie w dziedzinach sektora
zaawansowanych technologii, na przykład w inżynierii materiałowej. Jednocześnie
na skutek komercjalizacji wyników badań naukowych ożywią się rodzime
przemysły wysokich i średnich technologii. Nowocześniejsza gospodarka będzie
mniej uciążliwa dla środowiska, a jednym z obiecujących kierunków rozwoju
technicznego okaże się pracą nad technologiami czystego węgla, który z czasem
straci na znaczeniu jako surowiec energetyczny, stając się cennym materiałem
w przetwórstwie chemicznym.
Trzeba zaznaczyć, że cezura roku 2020 oznacza potencjalny przełom, skutki
działań podejmowanych (lub zaniechanych) w drugiej dekadzie XXI wieku widać
będzie dopiero po 2020 r. I tak rozwój wspomnianych technologii czystego
węgla, np. technologie oparte na synergii jądrowo-węglowej pojawić się mogą
dopiero w perspektywie 2030 r., gdy odpowiednio rozwiną się technologie
wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych jako skoncentrowanych, wysoko
wydajnych źródeł ciepła dla syntezy chemicznej.
Od najbardziej optymistycznego scenariusza „Skoku cywilizacyjnego” stosunkowo
niewiele różni się scenariusz „Trudnej modernizacji”. Zakłada on negatywną
trajektorię rozwoju sytuacji międzynarodowej. Trwający kryzys potwierdza słuszność wyboru globalizacji jako czy czynnika kluczowego. Mimo założenia słabnącej integracji scenariusz ten przewiduje pozytywny rozwój, choć eksperci zwracali
uwagę, że jego uprawdopodobnienie wymagałoby dużej akceptacji społecznej.
Tymczasem przedstawiciele nauk społecznych wskazują na strukturalne i kultu-
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rowe przeszkody utrudniające pełną mobilizację potencjału społecznego: niski
kapitał społeczny, niska aktywność zawodowa, niska innowacyjność społeczna.
Z tego względu bardziej prawdopodobne wydają się scenariusze „Twardych
dostosowań” i „Słabnącego rozwoju”. Zakładają, że poziom aktywności społecznej
nie zmieni się istotnie w najbliższych latach. Mimo to możliwa jest modernizacja
Polski budująca podstawy dla trwałego rozwoju. Warunkiem jest zastąpienie
dzisiejszych, tradycyjnych czynników przewagi konkurencyjnej, polegających
na relatywnie wysokiej jakości i taniej sile roboczej, czynnikami wynikającymi
z większej efektywności gospodarki. Wymaga to jednak zwiększenia jej chłonności
na wiedzę i innowacyjność.
Bez modernizacji szeroko rozumianego systemu wiedzy i innowacji Polsce grozi
realizacja scenariusza „Słabnącego rozwoju”. W pierwszej fazie jest on łudząco
podobny do „Twardych dostosowań”. Zakłada bowiem, że istotnym czynnikiem
gwarantującym dynamikę rozwoju w pierwszej połowie drugiej dekady XXI wieku
jest dyskontowanie tradycyjnych czynników przewagi konkurencyjnej (opisane
wcześniej) oraz efektów integracji europejskiej, polegającej głównie na wykorzystaniu środków pomocowych.
W drugiej połowie dekady Polska może stanąć wobec problemu pogorszenia
kapitału intelektualnego, powiększania się luki technologicznej i malejącej atrakcyjności inwestycyjnej. Jednocześnie trzeba będzie utrzymywać kosztowną infrastrukturę wybudowaną w okresie boom’u inwestycyjnego związanego ze środkami
europejskimi oraz ponosić koszty dostosowań do coraz bardziej wymagających
regulacji ekologicznych. To wszystko wpłynie niekorzystnie na konkurencyjność
gospodarki.
Analiza tych właśnie dwóch scenariuszy, „Twardych dostosowań” i „Słabnącego
rozwoju” pokazuje walory metody foresight. Pozwala ona niejako prześledzić
w czasie konsekwencje podejmowanych i poniechanych działań. Co ważniejsze,
założenia scenariuszy powstałe jako wynik NPF Polska 2020, opublikowanych na
początku 2009 r. znalazły potwierdzenie w rozwoju rzeczywistości oraz późniejszych opracowaniach analitycznych. Groźba realizacji scenariusza „Słabnącego
rozwoju” staje się niepokojąco coraz bardziej realna.
Scenariusze to jednak tylko niewielka część dorobku NPF Polska 2020, zajmuje
on wiele tomów opracowań zawierających konkretne rekomendacje, potencjalne
technologie, na których można opierać rozwój rodzimej gospodarki opartej na
wiedzy68.

Foresight w praktyce
Przykład Narodowego Programu Foresight Polska 2020 pokazuje, że pełnowymiarowy projekt o dużym, narodowym zasięgu jest złożonym, wysokobudże68 Ibid.
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towym przedsięwzięciem angażującym wielu interesariuszy i uczestników.
Oczywiście, rzadko podejmowane są zadania foresight o tak dużej skali. Częściej
foresight wspomaga zarządzanie regionami, służy analizie możliwych kierunków
rozwoju branż gospodarki, czy też jest w końcu narzędziem wspomagającym
planowanie strategiczne w przedsiębiorstwach i organizacjach. Leżące u podstaw
foresightu założenia i metody można z powodzeniem stosować w znacznie
mniejszej skali i przy niewielkich budżetach – przykładem omawiane w dalszej
części opracowania„Scenariusze przyszłości bibliotek69” przygotowane z inicjatywy
Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Istota foresightu nie kryje się w skali projektu, lecz cechach funkcjonalnych70:
1. Foresight polega na ustrukturyzowanym antycypowaniu i projektowaniu
długoterminowego rozwoju społecznego, ekonomicznego i technicznego
oraz wynikającego stąd potrzeb;
2. Foresight wyróżnia zastosowanie partycypacyjnych i interaktywnych
metod debaty, badania i analizy angażujących szeroką rzeszę interesariuszy;
3. Podejście interaktywne zakłada tworzenie nowych sieci społecznych,
choć nacisk na sieciowanie zależy od konkretnych projektów. Czasami
temu właśnie aspektowi przypisuje się większe znaczenie, niż wynikom
formalnym w postaci raportów i rekomendacji;
4. Z kolei wyniki formalne foresightu nie ograniczają się jedynie do
prezentacji podsumowujących raportów i scenariuszy (niezależnie od
tego, jak bardzo mogą być one inspirujące) oraz przygotowania planów.
Kluczowe jest natomiast wypracowanie wizji strategicznej, współdzielonej
w jak najszerszym gronie, czemu wydatnie sprzyja opisany wcześniej
proces sieciowania;
5. Taka dzielona wizja nie jest utopią, lecz wyjaśnia skutki decyzji i działań
podejmowanych w chwili bieżącej.
Jakie jednak konkretne racjonalne przesłanki przemawiają, by podejmować
projekt o zdefiniowanych powyżej cechach funkcjonalnych? Badacze metody
foresight identyfikują pięć grup takich przesłanek71:
Grupa 1. Ukierunkowanie lub priorytetyzacja inwestycji w naukę i rozwój technologii (określenie ogólnych kierunków badań przez identyfikację wcześniej nierozpoznanych szans)
 dostarczenie argumentów dla określenia priorytetów inwestycyjnych i budżetowych;
 uszczegółowienie polityk i planów badawczych oraz innowacyjnych w już
określonych obszarach;
69 Alek Tarkowski i Edwin Bendyk, Scenariusze przyszłości bibliotek (Warszawa: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, 2011).
70 Luke Georghiou, Ian Miles, i Rafael Popper, The Handbook of Technology Foresight: Concepts and Practice (Cheltenham,
UK: Edward Elgar Pub, 2009), s. 12
71 Ibid. s. 19-20
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 reorientacja systemu naukowo-innowacyjnego, by lepiej odpowiadał
potrzebom, zwłaszcza w sytuacji gospodarek przechodzących proces
transformacji;
 utworzenie systemu porównawczego umożliwiającego ocenianie systemu
naukowo-innowacyjnego pod względem jego słabych i mocnych stron,
a także by identyfikować zagrożenia konkurencyjne i szanse kooperacyjne;
 zwiększenie w świadomości władz znaczenia nauki i innowacyjności jako
czynniki podnosząc atrakcyjność inwestycyjną.
Grupa 2. Budowanie nowych sieci i powiązań wokół wspólnej wizji:
 tworzenie sieci i wzmacnianie społeczności wokół dzielonych wspólnie
problemów (zwłaszcza w obszarach, gdzie praca nad tymi problemami
uległa specjalizacji i fragmentacji, co prowadzi do braku wspólnego języka
umożliwiającego porozumiewanie się interesariuszom);
 budowanie zaufania pomiędzy uczestnikami nie nawykłymi do współpracy;
 wspomaganie współpracy między światem władzy i administracji, a światem wiedzy i innowacji;
 wskazywanie szans wynikających z interdyscyplinarności.
Grupa 3. Zwiększenie udziału wiedzy i wizji myśleniu o przyszłości:
 zwiększenie zrozumienia i zmiana sposobu myślenia, zwłaszcza na temat
przyszłych wyzwań i szans;
 wyposażenie uczestników systemu w antycypacyjną inteligencję umożliwiającą szybką reakcję na zmianę;
 tworzenie wizji przyszłości mogących pomóc rozpoznać interesariuszom
bardziej i mniej pożądane ścieżki rozwoju oraz możliwości działania.
Grupa 4. Włączenie do debaty strategicznej nowych uczestników:
 zwiększenie liczby interesariuszy oraz wzmocnienie ich zaangażowania
w proces tworzenia podejmowania decyzji, by zyskać zarówno dostęp
do szerszych zasobów wiedzy, jak i wzmocnić legitymizację procesu
kształtowania polityk;
 zwiększenie różnorodności uczestników zaangażowanych w procesy
decyzyjne odnoszące się do obszarów nauki, techniki i innowacji.
Grupa 5. Poprawa procesów kształtowania polityk i tworzenia strategii w obszarach,
w których istotną rolę odgrywa nauka i innowacyjność:
 dostarczanie argumentów dla debaty politycznej i publicznej;
 poprawa jakości wdrażania polityk.
Foresight jawi się więc jako ważny instrument prowadzenia polityk publicznych,
a także zarządzania terytoriami i organizacjami w sytuacji rosnącej złożoności
kontekstu podejmowania decyzji. Ta złożoność wymaga z jednej strony dostępu do
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jak najszerszych zasobów wiedzy, by właściwie rozpoznać szanse i zagrożenia oraz
jak największej liczby interesariuszy, by zwiększyć legitymizacje procesu decyzyjnego. W tej perspektywie metoda foresight jawi się jako zestaw zaawansowanych
technik wspólnego tworzenia wiedzy i społecznej samowiedzy poprzez ustrukturyzowany i oparty na racjonalnych przesłankach proces komunikacyjny.
Takie zaś ujęcie określa wymagania odnośnie procesu planowania projektów
wykorzystujących metodę foresight. Nie mają one charakteru czysto eksperckiego, polegającego na „kupieniu” i „wdrożeniu” wyspecjalizowanej wiedzy, tylko
mają charakter refleksyjny, polegający na zaangażowaniu interesariuszy, z przedstawicielami decydentów włącznie.
Inicjator projektu foresight powinien przystępując do organizacji przedsięwzięcia
odpowiedzieć na podstawowe pytania, zgodnie z poniższym schematem.
Rys. 3. Kluczowe pytania do realizacji foresightu regionalnego

Źródło: Roman Adam Szewczyk, red., Jak realizować projekty FORESIGHT na potrzeby zrównoważonego
rozwoju regionu (Warszawa: Ośrodek Przetwarzania Informacji : Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów,
2008) na podstawie „Blueprints for Foresight Actions in the Regions: Upgrade Foresight Strategy and actions to
assist regions of traditional industry towards a more knowledge based community”.

W zależności od odpowiedzi na kluczowe pytania można przystąpić do projektowania właściwego projektu. Ogólny schemat organizacji takiego procesu
zidentyfikował wybitny praktyk foresightu, Jacek Kuciński z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. Jego zdaniem proces
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realizacji projektu foresight można podzielić na cztery etapy.
Rys. 4. Ogólny schemat organizacji procesów foresight

Źródło: Jacek Kuciński, Podręcznik metodyki foresight dla ekspertów projektu Foresight regionalny dla szkół
wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030” (Warszawa: Politechnika Warszawska, 2010)
s. 34.

x Etap I Wstęp – obejmujący wszystkie prace, niezbędne do uruchomienia
projektu, jak np. utworzenie odpowiedniej struktury organizacyjnej
projektu i systemu komunikacji.
x Etap II Analiza – obejmujący wszystkie prace analityczne, wykonywane
głównie przez panele eksperckie, stanowiące podstawę do formułowania
scenariuszy.
x Etap III Synteza – w ramach którego prowadzone są prace integrujące
i syntetyzujące wyniki prac paneli eksperckich oraz przeprowadzane są
badania społeczne.
x Etap IV Budowa scenariuszy – stanowiący podsumowanie prowadzonych
dotychczas prac i realizację głównych celów projektu, jakimi są scenariusze i rekomendacje
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Za realizację projektu odpowiada złożona struktura organizacyjna, której
modelowy schemat przedstawia poniższa rycina.
Rys. 5. Przykładowy schemat organizacji procesu foresight

Źródło: Opracowanie IBnGR na podstawie Jacek Kuciński, Organizacja i prowadzenie projektów foresight
w świetle doświadczeń między-narodowych (Warszawa: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN,
2007).

Jak wyjaśnia Kuciński, najczęściej stosowana struktura organizacji projektu składa
się z czterech elementów72:
t,PNJUFU4UFSVKǌDZ
t#JVSP,PPSEZOBUPSB
t1BOFM(ØXOZ
t1BOFMF5FNBUZD[OF
Komitet Sterujący, który składa się z przedstawicieli konsorcjum realizującego
projekt lub/i instytucji finansujących projekt, czuwa nad jego prawidłową realizacją
pod względem formalnym. Komitet Sterujący powołuje Koordynatora Projektu
i członków Panelu Głównego.
Koordynator Projektu jest odpowiedzialny za realizację projektu i jego obsługę
(organizację warsztatów i konferencji, zapewnienie odpowiedniej metodologii
realizacji projektu, zapewnienie prawidłowego przepływu informacji, przygotowanie i dystrybucję raportów, przepływy finansowe itp.).
72 Ibid. s. 9

40

FORESIGHT. SZTUKA I TECHNIKI ZARZĄDZANIA PRZYSZŁOŚCIĄ

Panel Główny tworzą eksperci merytoryczni, wybitni w swoich dziedzinach,
a zarazem osoby kreatywne o szerokich horyzontach. Panel Główny nadaje
projektowi kształt merytoryczny i inicjuje rozpoczęcie procesu foresight. Jest on
także głównym wykonawcą ostatecznego raportu, scenariuszy i rekomendacji
dla ostatecznego beneficjenta projektu (np. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, Urzędu Marszałkowskiego itp.). Panel Główny formułuje zakres
merytoryczny projektu i metodami foresight określa priorytetowe obszary
badawcze oraz makrotematy do dalszej ich „obróbki” przez Panele Tematyczne,
do których powołuje ekspertów branżowych, ekspertów ekonomii, socjologii itp.
Panele Tematyczne analizują metodami foresight obszary i makrotematy wybrane
przez Panel Główny, ewentualnie rozdrabniając je, agregując lub/i dokładając
swoje, a następnie konsultują je ze środowiskiem, stosując na przykład metodę
Delphi.
Oczywiście, przedstawiony powyżej schemat nie powinien być traktowany
jako żelazny wzorzec, wynika on wszakże z analizy wielu projektów i wyzwań
związanych z ich realizacją. Wyzwanie główne, to pogodzenie „natury” procesu
decyzyjnego z koniecznością otwarcia struktury władzy decyzyjnej na dodatkowe
źródła wiedzy i w efekcie urefleksyjnienie tego procesu.
W praktyce oznacza to z jednej strony konieczność włączenia się jak największej
liczby interesariuszy do projektu, z drugiej jednak strony sponsor projektu,
zazwyczaj jakiś czynnik decyzyjny – zarząd organizacji, władza lokalna lub
resortowa musi mieć możliwość kontroli realizacji zadania. Rzecz w tym, żeby
funkcje kontrolne nie kolidowały z otwartością i rzetelnością wymaganą od
procesu merytorycznego. Stąd wyraźny rozdział funkcji kontrolnych i„politycznych”
(w powyższym schemacie Komitet Sterujący) od merytorycznych (Panel główny)
i organizacyjno-logistycznych (Koordynator).
Ważne jednak, żeby podział nie miał jedynie charakteru nominalnego, lecz
również wiązał się z właściwymi decyzjami o charakterze personalnym – szefem
Panelu Głównego powinna być osoba o dużym autorytecie, nie obawiająca się
ewentualnych napięć i konfliktów z Komitetem Sterującym w imię zachowania
integralności projektu, która może być zagrożona, gdy np. wyniki analiz i rekomendacje nie będą się pokrywać z oczekiwaniami zamawiającego, wynikającymi
z bieżącej agendy.
Dobra konstrukcja Komitetu Sterującego i Panelu Głównego zapewnia, że nawet
jeśli współpraca będzie miała konfliktowy charakter, to napięcia te mogą odgrywać pozytywną rolę. Napięcia takie wyrażają bowiem dobrze trudności w tłumaczeniu wyników prac badawczo-analitycznych na język praktyki władzy, ich
pokonywanie jest więc jednym z kluczowych dla powodzenia projektu ćwiczeń
komunikacyjnych.
Kolejnym niezwykle ważnym zadaniem jest dobór uczestników projektu:
ekspertów i przedstawicieli interesariuszy. Zakres ich zaangażowania determinowany jest zazwyczaj budżetem przedsięwzięcia, od niego bowiem zależy
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możliwość rekrutacji. W każdej jednak sytuacji, niezależnie od liczby uczestników ważna jest ich reprezentatywność. Chodzi nie tyle o ilościowe odzwierciedlenie rzeczywistości, lecz aby podczas prac badawczych i dyskusji odkrywczych
reprezentowane było jak najpełniejsze spektrum wiedzy, poglądów oraz interesów.
Zapewnienie tak zdefiniowanej reprezentatywności nie jest łatwe – zazwyczaj
zespoły foresightowe zdominowane są przez pracowników akademickich, brakuje w nich natomiast najczęściej odpowiedniego przedstawicielstwa świata
gospodarczego. Częstym też problemem jest nierównowaga genderowa – panele
eksperckie zazwyczaj zdominowane są przez mężczyzn oraz generacyjna–
dominacja osób w wieku dojrzałym, a niedostatek przedstawicieli pokolenia,
których tworzona wizja przyszłości ma bezpośrednio dotyczyć. Narodowy Program
Foresight Polska 2020 pokazał, że rekrutacja członków Panelu Głównego, Paneli
Pól Badawczych i Paneli Tematycznych okazała się bardzo trudnym i długotrwałym
zadaniem.

Metody stosowane w projektach foresight
Metody wykorzystywane podczas projektów dzieli się na jakościowe, ilościowe
i półilościowe. Wszystkie odgrywają równie istotne znaczenie, ważna jest odpowiednia kompozycja. Kluczową determinantą określającą dobór metod jest budżet,
który decyduje zarówno o liczbie uczestników, jak i możliwych do wykorzystania
technikach. Jak jednak już pisaliśmy, nawet niskobudżetowe projekty mogą
prowadzić do znaczących rezultatów, o ile właśnie dobrze dobierze się zarówno
pulę ekspertów, jak i narzędzi badawczych. Do najczęściej wykorzystywanych
należą73:

Metody jakościowe
Analiza SWOT. Popularna i rutynowo stosowana metoda analizy strategicznej,
mająca na celu identyfikację przez ekspertów strategicznego kontekstu funkcjonowania podmiotu będącego przedmiotem analiz foresight, jego słabych
i silnych stron (czynników wewnętrznych), oraz szans i zagrożeń wynikających
z kontekstu zewnętrznego.
Badanie wsteczne (backcasting). Metoda pracy zespołowej, polega ona na
wyobrażeniu sobie pożądanej przyszłości, po to by zbadać drogę, jaka do niej
mogłaby doprowadzić. Zadanie uczestników badania wstecznego polega na
wskazaniu zdarzeń, zjawisk, procesów które mogłyby doprowadzić do założonego
celu i niezbędnych decyzji, które pożądane procesy i wydarzenia mogłyby
zainicjować. Metodę tę wykorzystuje się podczas planowania scenariuszy, może
być ona też uzupełniona o wymiar ilościowy, jak szacowanie prawdopodobieństw
wystąpienia różnych zdarzeń lub testowanie pewnych założeń za pomocą
symulacji.
73 Rafael Popper w: Georghiou, Miles, i Popper, The Handbook of Technology Foresight.
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Burza mózgów. Jedna z najpopularniejszych technik pracy zbiorowej służąca
generowaniu pomysłów, idei i przełamywaniu codziennej rutyny. Metoda ta może
być bardzo produktywna, choć niestety często jest źle realizowana. Prowadzi do
właściwego rezultatu, gdy uczestnicy warsztatu porzucą swoje codzienne role
i otworzą się na proces kreatywny. Dla powodzenia warsztatów kluczowa jest rola
moderatora, najlepiej by był nim doświadczony trener umiejętnie posługujący
się technikami wspomagającymi pracę w grupie. Podczas źle prowadzonego
warsztatu częstym problemem jest dominacja osób bardziej asertywnych lub
wykorzystujących swój prestiż (np. uczestniczący w burzy mózgów przedstawiciel
zarządu). Celem burzy mózgów nie jest potwierdzenie hierarchii społecznej,
tylko wydobycie jak największej liczby nowych pomysłów bez ich wstępnego
wartościowania.
Gry symulacyjne. Wywodzą się z tradycji sztabowych gier wojennych praktykowanych w armiach XVII i XIX wieku. Dziś gry symulacyjne rozgrywane są
z wykorzystaniem komputerów i oprogramowania umożliwiającego konstruowanie wirtualnej rzeczywistości o zadanej dynamice rozwoju. Gry symulacyjne
nie odtwarzają wiernie rzeczywistości, pozwalają jednak na lepsze zrozumienie
ewentualnych konsekwencji rekomendacji i decyzji w ramach przyjętych
przesłanek epistemologicznych. Szczególnie przydatne do modelowania hipotetycznych sytuacji nie mających analogii historycznych (np. konsekwencje wojny
termojądrowej).
Konferencje/warsztaty. Spotkania interesariuszy o określonym programie.
Głównym ich celem jest upowszechnienie i wymiana wiedzy, prezentacja wyników
prowadzonych projektów, ich dyskusja i tworzenie społecznej samowiedzy
umożliwiającej osiągnięcie konsensusu odnośnie np. rekomendacji będących
rezultatem projektu foresight.
Odgrywanie ról. Metoda polegająca na kreatywnym zaangażowaniu ekspertów
i interesariuszy – w trakcie warsztatów mają oni rozwiązywać zadania, podczas
których wcielają się w rolę aktorów konkretnych historii i szukając odpowiedzi na
pytanie: co bym zrobił w konkretnej sytuacji? Dobrze przeprowadzone warsztaty
z odgrywania ról umożliwiają uwolnienie się uczestników z więzi własnych
uwarunkowań aksjologicznych, co poszerza horyzont epistemologiczny.
Panel ekspertów. Metoda polega na zaangażowaniu ekspertów posiadających
wiedzę w zakresie badanego zagadnienia. Wspólna praca wykorzystująca m.in.
takie techniki pracy zbiorowej, jak burza mózgów, czy metody ilościowe służy
wymianie, uwspólnieniu i legitymizacji tak wytworzonej wiedzy jako prawo
mocnego źródła mającego stanowić podstawę kształtowania decyzji i polityk.
Równolegle do efektów merytorycznych panel ekspertów sprzyja powstawaniu
efektów społecznych – tworzeniu nowych i wzmacnianiu istniejących sieci
międzyludzkich oraz struktur zaufania. Dobierając ekspertów należy pamiętać
o epistemologii nauk nieścisłych – żaden ekspert nie jest obiektywny, warto więc
żeby pochodzili oni z różnych środowisk, aby uniknąć ryzyka„myślenia grupowego”.
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Panel obywatelski. Grupa mieszkańców terytorium, którego dotyczy projektowana polityka zaproszeni są do włączenia się w rozpoznanie tematu i dyskusję.
Metoda panelu obywatelskiego wykracza poza zwykłe konsultacje społeczne
czy sondaż społeczny dotyczący jakiegoś problemu, zakłada bowiem aktywne
zaangażowanie wymagające m.in. w pozyskanie wiedzy umożliwiającej
kompetentną dyskusję. Reprezentatywność próbki uzyskuje się na ogół na
zasadzie losowania, czasami metoda panelu obywatelskiego wykorzystywana
jest jako technika wpływania na opinię publiczną (wówczas celem nie jest
reprezentatywność, lecz dotarcie do określonej grupy), a nie partycypacji.
Prognozowanie geniusza (Genius forecasting). Dobrym źródłem oryginalnych,
nieortodoksyjnych wizji są kreatywne jednostki, które jednocześnie dysponują
dużą wiedzą ekspercką i twórczym potencjałem. Wielu wybitnych uczonych
którzy potrafili wybić się refleksją ponad swoją specjalizację i tworzyć porywające
analizy rozwoju nauki, technologii, rzeczywistości społecznej. Rozważając
zaproszenie takiej osoby do współpracy podczas projektu należy jednak pamiętać,
że nawet geniusz może być przywiązany do swojej dziedziny i w niej widzieć
przyszłość świata.
Przegląd literatury. Podstawą foresightu jest insight, czyli zastana wiedza. Ma
charakter jawny, wyrażony w publikacjach i ukryty (tacit). Przegląd literatury służy
analizie i uporządkowaniu wiedzy jawnej, dobry przegląd powinien mieć charakter
dyskursywny, być próbą syntezy analizowanej literatury z uwzględnieniem kwestii
kluczowych dla realizowanego projektu. Przegląd literatury był punktem wyjścia
w projekcie „Scenariusze przyszłości bibliotek”. Polegał on na identyfikacji i analizie
podobnych opracowań przygotowanych na świecie. W oparciu o tę lekturę powstał
katalog wizji, scenariuszy i czynników, jakie eksperci uznali za kluczowe dla
przyszłości bibliotek. W drugim rzucie analiza literatury polegała na przeglądzie
analiz dotyczących rozwoju wspomnianych czynników. W ten sposób eksperci
polskiego projektu zyskali dostęp do zobiektywizowanej w trakcie syntezy wiedzy
eksperckiej ze świata.
Scenariusze. Metoda zostanie przedstawiona dokładniej w odrębnym rozdziale.
Polega na tworzeniu narracji przedstawiających możliwe lub pożądane warianty
przyszłości, ze wskazaniem wydarzeń i decyzji determinujących rozwój
określonego scenariusza. Tworzenie scenariuszy jest procesem syntezującym
wyniki innych, jakościowych i ilościowych technik foresightu, jak burza mózgow,
Delphi, panel ekspertów, krzyżowa analiza wpływów, analiza SWOT.
Skanowanie (skanowanie otoczenia). Zbieranie i analizowanie informacji
z wszelkich dostępnych źródeł adekwatnych dla realizowanego projektu. Celem
skanowania jest wychwytywanie danych i trendów wskazujących możliwość
zajścia zmiany w otoczeniu decydującym o działaniu organizacji, branży czy
regionu. Skanowanie może mieć charakter projektowy, związany z realizowanym
zadaniem foresight, może też być stałym elementem zarządzania strategicznego.
Skanowanie często łączy się z metodami ilościowymi – analizą bibliometryczną
i patentową.
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Słabe sygnały/wildcards. Często przyczyną radykalnych zmian systemu są
zjawiska znajdujące się na statystycznym marginesie, umykające średniej. Gdy
zaczynają się pojawiać, nie sposób jeszcze przewidzieć konsekwencji ich rozwoju, gdy jednak zaczną przyspieszać, może być zbyt późno na adaptację.
Z tego względu warto zawsze w trakcie projektu foresight przewidzieć miejsce
na warsztaty polegające na identyfikacji słabych sygnałów i ich dyskusji, czy nie
rozwiną się one w istotne trendy. Większość prognoz nie sprawdziła się właśnie
dlatego, że ich autorzy zignorowali słabe sygnały wielkiej zmiany.
Sondaże. Mają podobne znaczenie jak wywiady, służą uzupełnieniu wiedzy
eksperckiej o badanie ustrukturyzowane, umożliwiające analizę statystyczną
na określonej przez organizatorów projektu próbie ekspertów zewnętrznych,
interesariuszy, opinii społecznej. Jednym z wariantów sondaży jest badanie Delphi.
Wywiady. Ustrukturyzowane rozmowy z ekspertami lub interesariuszami mające
na celu wydobycie „ukrytej wiedzy” (tej, która nie wyłania się z analizy literatury),
poddanie ocenie wyników projektu, wynikających zeń hipotez.

Metody ilościowe
Analiza bibliometryczna. Metoda polegająca na statystycznej analizie publikacji
dotyczącej analizowanej dziedziny. Dobra analiza pozwala wychwycić trendy,
określić rozwój podobnych kierunków badań lub technologii przez podmioty
konkurencyjne lub stanowiące punkt odniesienia.
Analiza patentów. Metoda analogiczna do analizy bibliometrycznej, koncentruje
się jednak na analizie zgłoszeń patentowych jako szczególnego podzbioru
informacji dotyczących rozwoju technologii i aktorów aktywnych na tym polu,
co umożliwia określenie pozycji konkurencyjnej.
Analiza szeregów czasowych. Metoda polegająca na stałym monitorowaniu
określonych wskaźników, np. PKB, kosztów pracy, zanieczyszczenia środowiska.
Dostarcza bezcennej wiedzy o dynamice zjawisk i procesów ukrytych za wskaźnikami.
Benchmarking. Polega na ilościowym porównywaniu, gdzie organizacja, region,
państwo znajduje się w odniesieniu do innych podobnych podmiotów w określonym wymiarze aktywności, np. innowacyjności, wykorzystania Internetu,
poziomu wykształcenia, zamożności, etc.
Ekstrapolacja trendu. Metoda polegająca na określaniu rozwoju jakiegoś aspektu
rzeczywistości w oparciu o dane historyczne i znane mechanizmy.
Modelowanie. Metoda polegająca na obliczaniu rozwoju rzeczywistości w oparciu
zidentyfikowane wskaźniki i mechanizmy ich współoddziaływania wyrażone za
pomocą algorytmów informatycznych. Spektakularnym przykładem zastosowania
modelowania komputerowego był raport „Limits to Growth” z 1972 r.
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Metody półilościowe
Analiza krzyżowa (Cross-impact). Metoda służy określeniu współzależności
między różnymi czynnikami oraz zmierzeniu ich znaczenia. Źródłem ocen są
eksperci mający za zadanie wypełnienie macierzy grupującej czynniki zidentyfikowane w trakcie wcześniejszych etapów foresightu. Analiza statystyczna ich
odpowiedzi pozwala uporządkować czynniki zgodnie z ich znaczeniem i współzależnością, co w dalszej kolejności umożliwia konstruowanie scenariuszy.
Metoda Delphi. Najbardziej złożone narzędzie badawcze wykorzystywane
w trakcie projektów foresight. Delphi jest doskonałym przykładem zastosowania
epistemologii nauk nieścisłych. Eksperci otrzymują do wypełnienia złożone
kwestionariusze, w których mają ocenić tezy przygotowane w ramach prac
paneli eksperckich. Tezy zawierają stwierdzenia dotyczące przyszłości, zadaniem
ankietowanego jest stwierdzenie poprzez odpowiedzi na kolejne pytania, jakie
jest prawdopodobieństwo realizacji tezy, horyzontu czasowego, czynników
sprzyjających i utrudniających realizację tezy, itp. Eksperci wypełniają ankietę
zdalnie – chodzi o to, by wzajemnie na siebie nie oddziaływali, choć mają się
ze sobą komunikować. Medium porozumiewania się jest analiza statystyczna
odpowiedzi – po pierwszej rundzie ćwiczenia uczestnicy otrzymują wyniki, mają
więc okazję porównać swoje stanowisko w kontekście uśrednionego stanowiska
puli eksperckiej. Tym samym zyskują możliwość weryfikacji swojej oceny w drugiej rundzie, która z reguły polega na powtórzeniu kwestionariusza z pierwszej
rundy. W metodzie Delphi najczęściej realizowane są dwie rundy, choć zdarzają
się projekty o trzech powtórzeniach – tak stało się podczas projektu Foresight
„Mazovia”. W trakcie realizacji zadania została ogłoszona decyzja o organizacji
przez Polskę finału Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Organizatorzy foresightu
uznali, że warto sprawdzić, na ile pojawienie się istotnego faktu ulokowanego
w konkretnym czasie w przyszłości zmieni ekspercką ocenę tez.
Powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich metod stosowanych w projektach
foresight, wymienić jeszcze warto technikę map drogowych, mapowania
technologii, analizę morfologiczną. Pełny katalog metod wykorzystywanych
w badaniu przyszłości z opisem ich zastosowania zawiera opracowanie „Futures
Research Methodology version 3.0” przygotowane w ramach „Millenium Project”
ONZ74. Interesującym, mniej kompletnym, za to dostępnym po polsku, i to bezpłatnie opracowaniem dotyczącym metodyki foresight jest dwutomowy podręcznik
„Foresight technologiczny” UNIDO75 dostępny w wersji elektronicznej w witrynie
internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Warto także sięgnąć
po monograficzne opracowanie dotyczące metody Delphi przygotowane na podstawie doświadczeń Narodowego programu Foresight Polska 2020, również
dostępne bezpłatnie w Internecie76.
74 Jerome Clayton Glenn, „Futures Research Methodology: Version 3.0”, 2009.
75 Vienna International Centre, Foresight technologiczny : podrecznik. T. 1, Organizacja i metody, tłum. Centrum Jezykowe
IDEA (Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci, 2007).
76 Kowalewska i Głuszyński, Zastosowanie metody Delphi w Narodowym Programie Foresight Polska 2020. Główne wyniki,
doświadczenia i wnioski.
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Analiza ośmiuset projektów foresight przeprowadzona przez Raphaela Poppera77
umożliwia uszeregowanie metod pod względem ich popularności: przegląd
literatury (52%), panel ekspertów (44%), scenariusze (38%), konferencje/warsztaty
(22%), inne metody (19%), ekstrapolacja trendu (17%), burza mózgów (16%),
analiza megatrendów (15%), sondaże (13%), kluczowe technologie (13%),
wywiady (12%), Delphi (12%), SWOT (10%). Popper zwraca uwagę na wysoką, piątą
pod względem popularności kategorię „inne metody” - to wskazanie pokazuje,
że foresight polega na elastycznym podejściu do projektu badawczego, w trakcie
którego można korzystać z szerokiej palety technik, byle pamiętać o celu i istocie
samego procesu.

Studium przypadku: Scenariusze przyszłości bibliotek
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje przy wsparciu
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Fundacji Billa i Melindy Gates’ów
wielki Program Rozwoju Bibliotek. W jego wyniku tysiące bibliotek publicznych
znajdujących się w polskich wsiach i małych miasteczkach zyskało szansę modernizacji i wkroczenia do epoki cyfrowej. Czy jednak w świecie internetu jest jeszcze
miejsce na instytucję rodem z innej epoki? Jaka przyszłość czeka biblioteki i jak się
do niej przygotować?
Pytania te zachęciły kierownictwo FRSI, by odpowiedzi poszukać w sposób
profesjonalny, wykorzystując sprawdzoną metodologię foresight. Nie chodziło
przy tym, by stworzyć prognozę, lecz zidentyfikować możliwe warianty –
scenariusze rozwoju bibliotecznej rzeczywistości oraz wskazać siły, jakie będą
decydowały o dynamice zmian. Tak wytworzona wiedza miała z kolei stać się
podstawą dla dialogu bibliotekarzy – głównych beneficjentów projektu i pomóc
im w odzyskaniu podmiotowości. Nie znając z góry wyniku badania założono,
że pomoże ono środowiskom bibliotekarskim „odzyskać przyszłość” - zamiast
biernie przyglądać się zmianom, staną się aktywnymi ich aktorami.
Ambitny zamiar musiał być jednak przycięty do skromnych możliwości budżetowych. Uwzględniając te realia postanowiono, że projekt opierać się będzie na
kilku filarach:
1. Przegląd literatury. Temat przyszłości bibliotek i czytelnictwa podejmowany jest w różnych krajach już od wielu lat, powstała na ten temat
obszerna literatura, również opracowania o charakterze scenariuszy
przyszłości. Założono, że ich analiza umożliwi identyfikację czynników
zmiany i sposobów myślenia o przyszłości, które z kolei pozwolą na dalsze
badania literatury dotyczące już specjalistycznych kwestii, jak np. rozwój
technologii cyfrowych, rozwój interfejsów, przemiany praktyk kulturowych,
zmiany demograficzne. Przegląd literatury pozwolił niejako włączyć do
projektu szerokie grono ekspertów zewnętrznych i wykorzystanie już
77 Georghiou, Miles, i Popper, The  Handbook  of  Technology  Foresight.
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zgromadzonej wiedzy.
2. Panel ekspertów. Do jego grona zaproszono kilkanaście osób ( efektywnie
uczestniczyło 12 osób) – tylko nieliczne miały bezpośrednie doświadczenie
bibliotekarskie, reszta uczestników była aktywnymi uczestnikami kultury
i osobami podejmującymi refleksję nad różnymi aspektami przemian
kulturowych i cywilizacyjnych. Tak więc w skład panelu weszli dziennikarze
zajmujący się kulturą popularną i Internetem, literaturoznawca, filozof
techniki, architekt, bibliotekarz, informatyk biblioteczny. Eksperci mieli
spotkać się trzykrotnie podczas całodniowych warsztatów, w ich efekcie
miały powstać szkice scenariuszy.
3. Współpraca ze środowiskiem bibliotekarskim, a zwłaszcza wykorzystanie
organizowanej niezależnie w trakcie trwania badania konferencji
bibliotekarzy do przeprowadzenia wstępnej konsultacji i ankiety będącej
namiastką badania Delphi.
Badanie rozpoczęło się od rekrutacji ekspertów oraz przeglądu literatury. Jego
wyniki miały być przedstawione ekspertom jeszcze przed pierwszymi warsztatami,
tak by zyskali oni wspólną bazę pojęciową. Oczywiście, przy takim podejściu grozi
zawsze ryzyko zasugerowania się wynikami uzyskanymi w innych projektach
realizowanych w zupełnie innym kontekście. Antidotum na to zagrożenie miały
być same warsztaty i techniki stymulowania pracy zbiorowej pobudzające
kreatywność i wychodzenie z zastanych ram.
Pierwsze warsztaty miały stworzyć wspólny aparat pojęciowy związany z instytucją
biblioteki. Eksperci mieli uwolnić wyobraźnie i stworzyć mapę skojarzeń, uczuć,
znaczeń jakie wywołuje hasło biblioteka. Ćwiczenie to pozwoliło zdiagnozować
aktualną kondycję biblioteki publicznej w społecznej recepcji. Kolejne zadanie
pierwszych warsztatów polegało na wskazaniu, jakie czynniki będą miały wpływ
na przyszłość bibliotek. Eksperci formułowali swoje wskazania podczas burzy
mózgów strukturyzowanej metodą „World Cafe”.
W wyniku tego warsztatu udało się zredukować złożoność pojęcia „biblioteka
publiczna” do pięciu kluczowych funkcji, jakie ta instytucja pełni.






archiwizacja i gromadzenie zasobu;
udostępnianie kultury, informacji i wiedzy;
katalogowanie, porządkowanie i selekcja zbiorów;
tworzenie miejsc publicznych;
wyrównywanie szans;

W ten sposób pytanie o przyszłość biblioteki zostało przełożone na pytanie, jak
będą zmieniać się w czasie poszczególne funkcje i które z nich stracą wyłączność
przynależności do świata bibliotecznego. Skoro jedną z funkcji biblioteki jest
„udostępniane kultury, informacji i wiedzy”, to pytanie o przyszłość dotyczy
kwestii, czy widać wyraźne nowe trendy i zjawiska, które mogą w istotny sposób
na funkcję te wpłynąć (np. rozwój cyfrowych repozytoriów). Eksperci zastanawiali
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się, czy i jakie alternatywy mogą się pojawić, kwestionując tym samym zasadność
funkcjonowania bibliotek w tradycyjnym kształcie. W rezultacie powstało kilka
pytań o charakterze strategicznym:
 Na ile biblioteki powinny wciąż opierać się na tych funkcjach jako
definiujących ich charakter – a na ile szukać nowych?
 Czy instytucja, która nie realizuje wszystkich wymienionych funkcji, nadal
jest biblioteką?
 Czy nowe sposoby zaspokajania tych samych potrzeb mogą być lepsze od
dotychczasowych – na ile biblioteki powinny się zmienić?
W toku pierwszych warsztatów powstała lista trendów mających wpływ na
realizację funkcji biblioteki. Drugie warsztaty posłużyły rangowaniu tych trendów
i wskazaniu, które będą pełnić rolę czynników kluczowych. W końcu chodziło też
o wskazanie, które z tych czynników są czynnikami niepewności – wiadomo, że
będą miały kluczowy wpływ, lecz nie sposób przewidzieć kierunku ich rozwoju.
Eksperci wskazali (burza mózgów strukturyzowana m.in. metodą „World Cafe78”)
sześć trendów głównych: googlizacja kultury, kultura nadmiaru, kryzys filtrów
kultury, koniec kultury książki, starzejące się społeczeństwo, od kultury instytucji
do kultury amatorów. Powstał również katalog widocznych trendów, które warto
obserwować (np. automatyzacja procesu dostępu do informacji) lecz nie mają one
takiego znaczenia dla pytań strategicznych, jak trendy główne.
W końcu eksperci wyłonili kluczowe czynniki niepewności:
 skala ingerencji państwa w kulturę;
 restrykcyjność systemu prawa autorskiego oraz poziom jego egzekwowania;
Wynik drugich warsztatów posłużył do przygotowania ankiety dla bibliotekarzy,
którzy mieli zebrać się na konferencji organizowanej w ramach Projektu Rozwoju
Bibliotek. Zostali oni poproszeni o odpowiedź na szereg pytań oceniających jakie
jest prawdopodobieństwo rozwoju poszczególnych trendów, o ich dynamikę
i dodatkowe czynniki mające wpływ na ten rozwój.
Analiza statystyczna ankiety nieoczekiwanie pozwoliła zidentyfikować grona
opinii koncentrujących się wokół pewnych wizji przyszłości świata bibliotek, jakie
żywią sami interesariusze. Ta analiza potwierdziła w znacznej mierze wyniki pracy
ekspertów, z jednym wszakże wyjątkiem – wśród bibliotekarzy wyraźnie ujawniło
się grono dzielące bardzo optymistyczną wizję przyszłości.
W rezultacie dwóch warsztatów i ankiety powstał materiał umożliwiający przystąpienie do tworzenia scenariuszy. Zostały one rozpięte na osiach czynników
niepewności, powstały więc cztery możliwe warianty. Eksperci postanowili
zrezygnować z analizy scenariusza najbardziej optymistycznego, w którym
państwo prowadzi aktywną politykę kulturalną, a reżim praw autorskich uległ
78 Juanita Brown, The World Café Shaping Our Futures through Conversations That Matter (San Francisco, CA: Berrett-Koehler Publishers, 2005), http://public.eblib.com/EBLPublic/PublicView.do?ptiID=483738.
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liberalizacji. To sytuacja stawiająca najmniejsze wyzwania. O wiele ciekawsze pod
względem wyzwań strategicznych jawiły się kolejne trzy warianty.
 Panoptykon, czyli sytuacja aktywnego i silnego państwa oraz coraz
ostrzejszego reżimu praw autorskich;
 Biblioteka oddolna, czyli sytuacja państwa słabo angażującego się
w kulturę, przy jednocześnie restrykcyjnym reżimie praw autorskich;
 Twórcza destrukcja, czyli sytuacja państwa słabo zaangażowanego
w sprawy kultury i jednocześnie liberalny reżim praw autorskich.
Cel trzecich warsztatów polegał na wypełnieniu schematycznych wariantów
treścią. W tym celu wykorzystano różne techniki stymulowania wyobraźni
i kreatywnego myślenia. W rezultacie powstał materiał fabularny umożliwiający
przełożenie wizji przyszłości na język konkretnej, linearnej opowieści z miejscem
na przykłady konkretnych ludzkich losów. Poniżej przedstawiono scenariusz
„Twórcza destrukcja”.

Scenariusze Przyszłości Bibliotek, scenariusz
„Twórczej destrukcji”
Krótka charakterystyka:
Próba utrzymania dwudziestowiecznego modelu kontroli praw autorskich
oraz wzmocnienia go za pomocą technologii cyfrowych zakończyła się
niepowodzeniem. w ramach przystosowania systemu prawnego do zmieniającej się rzeczywistości technologicznej prawo autorskie ulega znaczącej
liberalizacji.
Dostęp do treści jest nieograniczony i bardzo tani – na tyle, że każdy
może sobie na niego pozwolić. Sieć staje się nie tylko gigantycznym
zasobem, ale również platformą swobodnej wymiany i przetwarzania
utworów. Nawet najbardziej niszowe, nietypowe gusty kulturowe, zainteresowanie twórczością z odległych krajów czy epok, można zaspokoić
dzięki usunięciu ograniczenia kosztem, czasem i przestrzenią. Zwolennicy
unikalnych nurtów muzycznych, filmowych czy literackich łatwo odnajdują
się poprzez sieć i wspólnie tworzą silne grupy zainteresowań.
Wobec rozkwitu kultury sieciowej i przy kurczących się środkach na finansowanie publicznych instytucji kultury, państwo wycofuje się z tej sfery.
przez to biblioteki, jako przestrzeń państwowa, stają się coraz bardziej
zdegradowane i archaiczne. Trudno im konkurować z zasobami sieci – każdy
obywatel nosi w kieszeni przepastną bibliotekę w swoim telefonie. Szansą
dla bibliotekarek i bibliotekarzy mogło by być pełnienie roli przewodnika
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i filtra dla coraz bardziej przepastnej kultury – jednak niedofinansowanie
utrudnia przeprowadzenie tak znaczącej reformy bibliotek i ich misji.
Komunikującym się przez internet wspólnotom zainteresowań bibliotekarze
nie mogą więc służyć jako przewodnicy po kulturze. Tylko w niektórych
wypadkach biblioteki zostają przejęte przez nieformalnie grupy po to, by
przy zaangażowaniu własnych środków przekształcać je w przestrzenie
spotkań „w realu”.
Jaka przyszłość?
Do roku 2030 bardzo szybki internet jest dostępny dla każdego i jest
powszechnie używany. Następuje konwergencja mediów i multimedialne
treści udostępniane we wszystkich możliwych postaciach docierają do
użytkowników jedynym internetowym kanałem (za pomocą różnych
urządzeń i interfejsów).
Własność intelektualna, w tym treści chronione prawem autorskim, zyskują
na znaczeniu jako źródło wartości ekonomicznej. Dostrzegają to przemysły
kultury i jeszcze w drugiej dekadzie XXI wieku starają się zachować status
quo. Jednak nie udaje się próba ochrony starych modeli biznesowych za
pomocą zaostrzania systemu praw autorskich, ograniczających możliwości
technologii cyfrowych.
Pojawienie się nowych aktorów na rynku cyfrowej kultury, stawiających
bardziej na ciągłą innowacyjność i tworzenie nowych treści poprzez remiks
istniejących, niż na eksploatowanie utworów (i pomysłów), doprowadziło
do przewartościowania w przemysłach kultury i do reformy prawnej.
Wypracowany nowy model regulacji kultury opiera się na niskim poziomie
ochrony własności intelektualnej i opłacie abonamentowej, dzięki
której twórcy oraz pośrednicy otrzymują zwrot podstawowych kosztów
wyprodukowania i dystrybucji treści.
Swoboda dostępu i wykorzystywania istniejących utworów rodzi niezmiernie dynamiczną kulturę, która w pełni wykorzystuje możliwości
nowych technologii cyfrowych. Liberalny model własności intelektualnej
stawia na ciągłe tworzenie nowych produktów, zamiast chronienia już
istniejących.
Rosnący, lecz bardzo liberalny rynek dóbr kultury zachęca producentów
komercyjnych do poszukiwania nowych form dotarcia do konsumentów.
wszyscy konkurują ze wszystkimi. producenci i dystrybutorzy komercyjni
muszą się mierzyć z twórcami amatorami, którzy walczą o to samo –
uwagę i czas odbiorców. producenci komercyjni wygrywają, jeśli chodzi
o zaspokajanie masowych gustów, amatorzy i twórcy niezależni trafiają
w kulturowe nisze. To właśnie konkurencja oraz podaż treści bezpłatnych
wymuszają na podmiotach komercyjnych niskie ceny lub wręcz
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udostępnianie kultury w otwartym dostępie (i zarabianie na przykład na
koncertach).
Wraz z dorastaniem pokoleń znających od najwcześniejszych lat technologie cyfrowe wzrastało znaczenie polityczne cyfrowych kompetencji oraz
waga problemu, jakim było wykluczenie cyfrowe pokolenia seniorów.
Jednak rosnąca dostępność treści, dynamiczne rynki kulturowe oraz
aktywność amatorów doprowadziły państwo do przeświadczenia, że
instytucje publiczne nie są niezbędne do zapewnienia dostępu do kultury
i aktywności obywateli.
W rezultacie, bierne państwo znacząco ograniczyło swoje zaangażowanie
w sferę kultury.
Jaka przyszłość bibliotek?
Za sprawą rewolucji cyfrowej uczestniczenie w kulturze stało się powszechne i tanie. Dzięki szeroko dostępnemu internetowi z zasobów kultury
można korzystać zawsze i wszędzie. W domenie cyfrowej – za darmo lub
za niewielkie pieniądze – można znaleźć niemal wszystko, od literatury po
filmy i gry komputerowe. Biblioteki pustoszeją, bo po co z nich korzystać,
skoro wszystko jest w sieci? Technologie pełnią rolę, którą wcześniej pełniły
instytucje publiczne.
Na dodatek opuszczone przez państwo instytucje nie mają środków, aby
konkurować z cyfrowym tsunami. Co z tego, że na modernizacyjnej fali lat
dwudziestych udało się zdobyć środki i inwestować w infrastrukturę.
Biblioteki odnowiono, wyposażono w komputery i terminale internetowe.
teraz stają się jednak niepotrzebne – są jednym z wielu miejsc, w których
można korzystać z dostępnych globalnie treści.
Dlatego biblioteki są zamykane jedna po drugiej, a najlepiej radzą sobie
instytucje znajdujące się w małych gminach, gdzie często pełnią funkcję
jedynego ośrodka kultury. O ile nie mogą konkurować swoimi zasobami,
to jednak co sprawniejsi i rzutcy szefowie bibliotek widzą swą szansę
w animowaniu lokalnego życia kulturalnego. W internecie, owszem,
jest więcej treści, jednak nie zapewni on kontaktu z żywą osobą: pisarką,
piosenkarzem czy innym twórcą, często lokalnym.
Na działalność animacyjną trzeba oczywiście mieć fundusze, a środki
z budżetu gminy wystarczają zazwyczaj jedynie na pokrycie kosztów
eksploatacyjnych biblioteki. Jak płacić honoraria? Można rozwijać ofertę
komercyjną: organizować imprezy biletowane, poszukiwać lokalnych sponsorów.
W niektórych gminach udaje się wytworzyć zdrowy snobizm lokalnych
elit, dla których biblioteka stała się rodzajem ekskluzywnego klubu – kto
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z niego korzysta, zyskuje legitymację przynależności do lepszej części
społeczeństwa, do elity. Jednak osoby zagrożone analfabetyzmem
kulturowym nie dotrą do biblioteki, której brak środków, by zaproponować
im odpowiednią darmową ofertę.
Drugą możliwą skrajnością jest model biblioteki gotowej odejść daleko od
swojej misji, aby się utrzymać. Miejsca takie są bardziej atrakcyjne i przystępne, w niewielkim stopniu przypominają jednak biblioteki.
W obu wypadkach walcząca o przetrwanie biblioteka traci jednak swoje
najważniejsze społeczne funkcje. Jeśli bowiem przetrwa, musi obsługiwać
potrzebę prestiżu lokalnych elit. Jeśli zaś chodzi o działalność kulturalną dla
„mas”, pozostaje populistyczne schlebianie gustom i organizowanie imprez
zdolnych wygrać swą atrakcyjnością z ofertą telewizji i internetu. Funkcja
kulturotwórcza biblioteki zanika, nawet jeśli nie przestanie istnieć miejsce
noszące taką nazwę.
Rola bibliotekarek i bibliotekarzy sprowadza się w tym modelu do
funkcji animatorów kultury, menedżerów zmuszonych do nierównej walki
o uczestników i środki. Ich rola społeczna i autorytet osobowy zostają
wyeliminowane, zastąpione przez technologie.
Wszystkie tradycyjne funkcje bibliotek są bowiem wydajniej realizowane przez globalne technologie cyfrowe. Funkcją, którą nadal może
spełniać bibliotekarz jest rola przewodnika po świecie kultury. Jednak sieć
obok utworów oferuje niezliczone rekomendacje, recenzje i algorytmy
selekcji treści.
Tylko w niewielu miejscach udaje się charyzmatycznym bibliotekarkom
i bibliotekarzom przyciągać do swojej instytucji użytkowników siłą własnego gustu i rekomendacji. W tych miejscach bibliotekarze stają się osobami
budującymi społeczność uczestników kultury – świadomie wykorzystując
zasoby sieciowe, ale w połączeniu z atutem, jakim jest lokalna przestrzeń
kultury.
Winieta:
Rok 2030 Anka (13 lat) średniej wielkości miasteczko na Podlasiu
Dziś Weronika dała znać na Sieci, że na wtorek udało się uzbierać siedmioosobową grupę na zajęcia tańca. W okolicy nie ma zbyt wiele dziewczyn
w moim wieku. Opłacamy małą salę w bibliotece w centrum, gdzie uczymy
się tych modnych, zakręconych układów wprost z filmików ściąganych na
bieżąco z portali wideo. Potem, jak się nudzimy, to czasem w barze biblioteki
bawimy się w karaoke. Dobrze, że udało się na wtorek, bo w kolejnych
dniach wszystkie sale rezerwuje klub seniorów. Mają płatne kursy jakiejś
jogi, relaksacji czy zdrowego odżywiania. Czasem są też dla nich zajęcia
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z tymi fajnymi chłopakami z ostatniej klasy. Dorabiają sobie pokazując, jak
się ściąga filmy i najnowsze gry z fińskich serwisów wymiany plików.
Na naszym portalu bibliotecznym jest ostatnio trochę zamieszania wokół
czytania na głos – z prawdziwych książek, całych rozdziałów! To najnowsza
oferta biblioteki, podobno w tej sali na zapleczu mają mnóstwo egzemplarzy
do przejrzenia. Jeszcze nie wiem, czy będzie nam się chciało na to zajrzeć.
Sama to bym książki raczej nie dotknęła, ale posłuchać może być fajnie. Jeśli
nie zbierze się odpowiednia liczba chętnych, książki będą wyprzedawać.
może łatwiej będzie wtedy wynająć salę na tańce. Przedtem było więcej sal,
ale w zeszłym roku połowę budynku wykupił bank kredytowy.
Źródło: Tarkowski, Alek, i Edwin Bendyk. Scenariusze przyszłości bibliotek. Warszawa: Fundacja Rozwoju
Społeczenstwa Informacyjnego, 2011.

„Scenariusze przyszłości bibliotek” potwierdziły, że metodyka foresightu nie
jest zarezerwowana jedynie dla dużych projektów i wysokich budżetów. Może
przynieść doskonałe wyniki nawet w bardzo skromnym wydaniu, pod warunkiem
że projekt zostanie starannie zaplanowany i zrealizowany.
Sukces „Scenariuszy” zainspirował inne organizacje do podjęcia podobnych
przedsięwzięć. Centrum Aktywności Lokalnej opracowało „Scenariusze rozwoju
lokalnych polityk kultury79”, a Fundacja Nowoczesna Polska realizuje projekt
foresightu związany z badaniem przyszłości systemu praw autorskich. Projekty
te mają charakter niskobudżetowy, koncentrują się natomiast na maksymalnym
wykorzystaniu komunikacyjnego wymiaru foresightu – jako techniki ułatwiającej
tworzenie sieci dialogu, tworzenia wiedzy, struktur porozumienia i zaufania wokół
ważnych spraw. Doświadczenie tych projektów można wykorzystać bezpośrednio
w innych organizacjach, np. przedsiębiorstwach.

Planowanie scenariuszy
Scenariusze mogą być niezwykle skutecznym narzędziem wspomagającym
myślenie o przyszłości i zarządzanie strategiczne. Pokazaliśmy na konkretnych
przykładach, że doskonale nadają się do syntezy wyników złożonych projektów,
jak Narodowy Program Foresight Polska 2020. Otwierająca opracowanie „Bitwa
o Polskę” w formie sfabularyzowanej narracji przedstawia wnioski, do jakich doszli
eksperci zaangażowani w przedsięwzięcie. Pełna prezentacja tych wniosków
wymaga wielu tomów publikacji, scenariusze służą do tego, żeby zredukować
złożoność tej wiedzy i przedstawić jej istotę w formie krótkiej narracji. Nie
jest to jednak opowieść o wynikach pracy olbrzymiego zespołu, nie jest to
79 „Scenariusze rozwoju lokalnych polityk kultury”, udostępniono 25 maja 2013, http://www.platformakultury.pl/artykuly/119606-scenariusze-rozwoju-lokalnych-polityk-kultury--raport-badawczy-cal.html.
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także ścisła prognoza. Scenariusz jest niejako wizualizacją jednej z trajektorii
rozwoju rzeczywistości, biorąca za punkt wyjścia wniosku z diagnozy stanu
wyjściowego i możliwą dynamikę, w zależności od efektów współoddziaływania
zidentyfikowanych w trakcie projektu trendów i kluczowych czynników niepewności.
Scenariusze, jak wynika z analizy przedstawionej w rozdziale poświęconym metodom stosowanym w projektach foresight należą do najczęściej wykorzystywanych
technik. W istocie wieńczą większość projektów, choć najczęściej mają charakter
eksploracyjny – przedstawiają wariantowo konsekwencje różnych trajektorii
rozwoju rzeczywistości, za punkt wyjścia przyjmując scenariusz BaU (Business as
Usual), czyli wariant, gdy przyszłość będzie prostą kontynuacją teraźniejszości.
Ten obraz przyszłości konfrontowany jest zazwyczaj z wariantami pokazującymi
pozytywny i negatywny przebieg wydarzeń.
Istnieje wszakże wiele szkół planowania scenariuszy, każda może być dobra, jeśli
właściwie służy celowi. Celem tym jest skuteczne zakomunikowanie konsekwencji
strategicznych decyzji lub zaniechań i pokazanie w syntetyczny, efektywny
informacyjnie sposób strategicznego kontekstu działania firmy, regionu, państwa.
Scenariusze nie prognozują, lecz pokazują w plastyczny sposób, czynniki jakie
będą determinować przyszłość. Taka redukcja złożoności pozwala skoncentrować
działania i opracować strategie umożliwiające skuteczne działanie niezależnie od
rozwoju sytuacji.
Doskonale istotę takiego podejścia demonstruje koncern energetyczny Shell,
w świecie korporacyjnym pionier w dziedzinie planowania scenariuszy80. W 1967 r.
władze firmy stwierdziły, że kilkuletni horyzont planowania strategicznego
nie wystarcza, sektor energii wymaga odleglejszego horyzontu. Pierre Wack81
postanowił więc zaadaptować do potrzeb korporacji metodę rozwijaną w Stanach
Zjednoczonych przez Hermana Kahna działającego wówczas w Hudson Institute.
Kahn to najbarwniejsza i najważniejsza postać dla rozwoju i popularyzacji
kultury systematycznego myślenia o przyszłości. Inspiracją dla jego pracy stało
się bezprecedensowe wyzwanie, jakie pojawiło się wraz z bombą termojądrową:
po raz pierwszy w historii doświadczenie z przeszłości nie mogło być wskazówką
dla przyszłości. Kahn wyjaśniał stawkę wyzwania generałom, którzy zazwyczaj
początkowo nie chcieli rozmawiać z aroganckim cywilem. Ten jednak pacyfikował
wojskowych prostym pytaniem: panowie, a ile wojen termojądrowych wygraliście?
W takiej sytuacji pojawiła się konieczność opracowania metod racjonalnego
badania przyszłości polegających na „thinking unthinkable82” - myśleniu o sprawach nie dających się pomyśleć, bo nie istniejących w przestrzeni poznawczej
człowieka. To właśnie w efekcie poszukiwania skutecznych metod zmierzenia się
80 Thomas J.Chermack, Scenario Planning in Organizations How to Create, Use, and Assess Scenarios (San Francisco:
Berrett-Koehler, 2011), http://site.ebrary.com/id/10443383.
81 „40 years of Shell Scenarios - Shell Global”, udostępniono 26 maja 2013, http://www.shell.com/global/future-energy/
scenarios/40-years.html.
82 Herman Kahn, Thinking About the Unthinkable. (New York: Horizon Press, 1962).
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z „unthinkable” w RAND Corp., think-tanku założonym przez Siły Powietrzne USA
rozwinęła się epistemologia nauk nieścisłych83 i powstało wiele metod foresightu.
Jedną z metod opracowanych przez Hermana Kahna stała się metoda planowania
scenariuszy.
Metoda wdrożona i rozwinięta przez Shell opiera się w istocie na złożonym
procesie, którego celem jest nie tyle stworzenie konkretnych scenariuszy, lecz
mobilizacja zaangażowania poznawczego kluczowych osób w strukturze firmy,
tak by otworzyły się na kluczowe wyzwania strategiczne. Celem scenariuszy jest
redukcja złożonego kontekstu decyzyjnego do czynników absolutnie kluczowych,
co wymaga zastosowania wieloetapowego procesu.
W metodzie rozwiniętej w Shell84 etap pierwszy polega na identyfikacji kluczowego
wyzwania, jakie powstanie w środowisku zewnętrznym, np. dynamika globalnego
wzrostu gospodarczego – od niej bezpośrednio zależy popyt na ropę naftową.
Identyfikację tego wyzwania należy połączyć z zaangażowaniem korporacyjnych
decydentów, by poznać ich sposób myślenia i stosowane mapy poznawcze służące
interpretowaniu rzeczywistości.
Drugi etap polega na analizie czynników wewnętrznych, a więc uwarunkowań
korporacyjnych mogących zadecydować o porażce lub sukcesie w konfrontacji
z kontekstem zewnętrznym. W etapie trzecim dochodzi do burzy mózgów mającej na celu identyfikację czynników determinujących rzeczywistość w środowisku
makro, a więc czynników politycznych, społecznych, gospodarczych, technologicznych. Te właśnie czynniki kryją się często za wyzwaniem zidentyfikowanym
w etapie pierwszym.
Etap czwarty polega na porządkowaniu czynników zidentyfikowanych na
etapie drugim i trzecim pod względem dwóch kryteriów: stopnia ważności dla
osiągnięcia strategicznego sukcesu i stopnia niepewności. Celem tego etapu
jest oddzielenie kilku najważniejszych sił od wielości czynników mających znaczenie, lecz stanowiących tło. To właśnie te najważniejsze czynniki są osiami
różnicującymi rozwój rzeczywistości i w oparciu o nie można zacząć projektować
logikę scenariuszy. Wynikać będzie ona z wzajemnych zależności między
czynnikami kluczowymi różnicującymi i innymi czynnikami determinującymi
przyszłość – zależności te można zmierzyć stosując odpowiednie metody (np.
analizę strukturalną, krzyżową analizę wpływu, etc.).
Na kolejnym etapie logiczny szkielet scenariuszy zostaje wypełniony treścią –
abstrakcyjna logika porządkowania rzeczywistości za pomocą identyfikacji jej
kluczowych elementów oraz wzajemnego ich odniesienia zostaje przełożona na
logikę liniowej narracji, która wprowadza do analizy wektor czasu. Opracowane
w ten sposób scenariusze poddawane są testom jako tło do symulowanego
procesu decyzyjnego. Szereg ćwiczeń polegających na szukaniu odpowiedzi, jakie
działanie podjąć, gdyby doszło do realizacji scenariusza sprawdza z jednej strony
moc samego scenariusza, z drugiej służy już adaptacji aparatu kognitywnego
83 Helmer-Hirschberg, On the Epistemology of the Inexact Sciences [by] Olaf Helmer [and] Nicholas Rescher ...
84 Chermack, Scenario Planning in Organizations How to Create, Use, and Assess Scenarios.
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decydentów do wyzwań przyszłości.
Shell dzięki przygotowanym przez Pierre’a Wacka scenariuszom jako jedyna
z wielkich firm sektora energii nie dał się zaskoczyć kryzysowi naftowemu 1973 r.
Strategia firmy i wyobraźnia jej kierownictwa były gotowe na takie turbulencje
i zmianę paradygmatu, czyli przyszłość polegającą na zmniejszeniu popytu na
surowiec. Sukces Shella wywołał chwilowe zainteresowanie metodą scenariuszową
w świecie biznesu, które w latach 80. wygasło, by potem znowu wrócić do łask.
Sam Shell regularnie ogłasza kolejne scenariusze, które są ważnym punktem
odniesienia nie tylko dla sektora energii. Stratedzy koncernu analizują przyszłość
redukując opcje analityczne do dwóch trajektorii. W „Shell Energy Scenarios
to 205085” przedstawione są dwa możliwe warianty przyszłości „Scrambled”
i „Blueprint”. W pierwszym świat rozwija się na zasadzie chaotycznego, reaktywnego dostosowywania do zmian będących wynikiem oddziaływania trzech
czynników kluczowych: coraz trudniejszego dostępu do surowców energetycznych, nasilającej się walki o te zasoby i konsekwencji ekologiczno-klimatycznych.
Reaktywność powoduje, że wiele działań podejmowanych jest zbyt późno, co
prowadzi do wysokich kosztów społecznych i gospodarczych.
Scenariusz „Blueprint” przedstawia podejście proaktywne, czyli próby wyprzedzania negatywnych konsekwencji rozwoju poprzez odpowiednie działania regulacyjne na poziomie lokalnym i globalnym. Z punktu widzenia decydenta, np.
prezesa takiej korporacji jak Shell scenariusze podpowiadają, na czym oprzeć
długofalową strategię: niezależnie od tego, który scenariusz się uprawdopodobni,
w każdej sytuacji warto inwestować w rozwój nowych technologii energetycznych.
A skoro tak, to żeby przyspieszyć zwrot inwestycji warto lobbować za działaniami
regulacyjnymi bliskimi scenariusza „Blueprint”.
Scenariusze Shella warto analizować zarówno pod względem treści, jak i formy –
należą już do klasyki gatunku i stanowią kwintesencję metody. Łączą analityczną
precyzję z komunikacyjną efektywnością. Niestety, w wielu, jeśli nie większości
polskich opracowań autorzy zapominają o jej komunikacyjnym aspekcie. Scenariusze mają sens jednak dopiero wówczas, gdy są w stanie pobudzić wyobraźnię
i wywołać działanie.

Foresight. Komunikowanie wyników
Foresight to proces zbiorowego tworzenia wiedzy i pobudzania refleksji o przyszłości, jest więc on w swej istocie przedsięwzięciem o charakterze komunikacyjnym
posługującymi się różnymi mediami. Stawką jest zarówno wytworzenie odpowiednich wizji przyszłości, scenariuszy i rekomendacji, jak zbudowanie „wspólnoty
foresightowej praktyki” - sieci interesariuszy zaangażowanych w projekt. To ta
sieć właśnie jest głównym nośnikiem nowej wiedzy, a nie formalne opracowania
85 „Shell energy scenarios to 2050 - Shell Global”, udostępniono 26 maja 2013, http://www.shell.com/global/future-energy/
scenarios/2050.html#textwithimage_3.
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wieńczące projekt. Raporty i dokumenty nie mają znaczenia, jeśli nie wyrażają
wiedzy ucieleśnionej.
Dlatego kluczowym aspektem projektów foresight od samego początku organizacji przedsięwzięcia jest szeroka aktywność komunikacyjna wśród różnych
segmentów interesariuszy: członków komitetu sterującego i panelu głównego,
ekspertów zaangażowanych bezpośrednio i okazjonalnie, opinii publicznej.
Niestety, przyglądając się realizowanym projektom, w większości z nich komunikacyjny aspekt projektu traktowany jest bardzo formalnie, a w szerszym kontekście
ogranicza się do standardowych działań promocyjnych.
Nudna, nie aktualizowana witryna internetowa, kilka konferencji, jakieś konsultacje
społeczne zazwyczaj wyczerpują temat. Zdarza się, że ze względów budżetowych
na końcu projektu brakuje już środków na właściwą promocję. W rezultacie
większość projektów foresight nie zmienia rzeczywistości, a wytworzona w trakcie
ich realizacji wartościowa często wiedza marnuje się, bo wyrażona jest w sposób
nieczytelny nawet dla samych ekspertów zaangażowanych w przedsięwzięcie.
W niniejszym opracowaniu pokazywałem kilka przykładów aktywniejszych działań
komunikacyjnych zwiększających siłę oddziaływania projektów. Niedościgły póki
co wzorzec, to scenariusze, jakie tworzy od 40 lat koncern Shell. W istocie jednak
skuteczność Shella polega na konsekwentnym stosowaniu kilku reguł:
 od samego początku procesu włączeni są w jego realizację decydenci,
scenariusze tworzone są dla nich i z nimi;
 skuteczność decyzyjna nie polega jednak na samym podejmowaniu
decyzji, lecz na zdolności do efektywnego mobilizowania zasobów
niezbędnych, by osiągnąć strategiczny skutek. Najważniejsza część tych
zasobów to ludzie, należy więc ich umiejętnie włączać w proces, by
uwewnętrznili wiedzę leżącą u podstawy strategii i byli gotowi mentalnie
do jej realizacji;
 skuteczność decyzyjna zależy także od zdolności oddziaływania na
kontekst zewnętrzny, czyli od umiejętności przełożenia własnych celów
strategicznych na język debaty publicznej i pokazania, w jaki sposób
realizacja strategii konkretnej organizacji może współgrać z interesem
publicznym;
 skuteczność strategiczna zależy od zdolności do narzucenia ram poznawczych debacie publicznej, czyli od zdolności do wprowadzenia do
tej debaty własnej agendy, np. polegającej na konieczności wzrostu
innowacyjności gospodarki lub konieczności rozwoju nowych technologii
wytwarzania energii.
Realizacja tych reguł może, choć nie musi wymagać konieczności zaangażowania
dużych środków – ważniejsze są konsekwencja, kreatywność, kompetencje
medialne polegające na umiejętnym lewarowaniu istniejących platform komunikacyjnych (od tradycyjnych mediów po Nowe Media). Niestety, projektowa
logika większości przedsięwzięć foresightowych w Polsce powoduje, że po ich
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zakończeniu kończy się zarówno możliwość formalna, jak i zainteresowanie
kontynuacją pracy polegającej na animowaniu debaty wokół wyników projektu.
Witryny internetowe obumierają, repozytoria wiedzy przestają istnieć, rozplatają
sieci społeczne łączące uczestników projektów. Bezsensowne marnotrawstwo.

Studium przypadku: Japonia. Pół wieku foresightu
Japonia przedstawiana jest w większości opracowań dotyczących foresightu jako
pionier zastosowania metodologii zarządzania przyszłością w kształtowaniu polityki
rozwojowej. Rzeczywiście, rząd japoński zainicjował pierwsze badanie już w 1969 r.
- jego filarem była obszerna ankieta Delphi, w której uczestniczyło blisko 2500
ekspertów. Mieli się oni wypowiedzieć na 644 tematy zgrupowane w pięciu polach. Władze kraju liczyły, że w ten sposób zyskają wiedzę dotyczącą obiecujących
technologii, które warto rozwijać jako podstawa modernizacji gospodarki i wzrostu
jej konkurencyjności86.
Warto pamiętać, że japoński foresight kształtował się w kraju o bardzo silnej kulturze
strategicznej. Składała się na nią historyczna tradycja, związana z pierwszym wielki
zrywem modernizacyjnym w XIX wieku, czyli reformami Meiji polegającymi na
instytucjonalnym i strukturalnym dostosowaniu społeczeństwa i gospodarki do
nowoczesności przemysłowej, reprezentowanej przez imperia europejskie i Stany
Zjednoczone.
Strategia rozwojowa tamtych czasów polegała na naśladowaniu tych rozwiązań
zachodnich, które decydowały o prężności zachodnich mocarstw, a więc głównie
na polityce polegającej na industrializacji i kolonialnej ekspansji. Japonia okazała się nadzwyczaj zdolnym uczniem, co udowodniła podczas sprawdzianu
jakim stała się wojna rosyjsko-japońska w 1905 r87. Spektakularne zwycięstwo
Japonii wzmocniło imperialny zapał elit władzy kraju Kwitnącej Wiśni, którego
ofiarą zaczęły padać inne, opierające się modernizacji społeczeństwa Dalekiego
Wschodu. Kolonizacja Korei, potem Chin stały się częścią procesu prowadzącego
w konsekwencji do katastrofy zwieńczonej tragedią Hiroszimy i Nagasaki.
Powojenna odbudowa Japonii pod protektoratem USA polegała zdaniem wielu
krytycznych obserwatorów na prostym imitowaniu wzorów organizacyjnych
i technologicznych, co w połączeniu z polityką promującą eksport miało zapewnić dynamiczny rozwój w latach 50. i 60. Należy wszakże pamiętać, że Japonia
była już przed wojną krajem uprzemysłowionym, dysponującym wysoką kulturą
techniczną i organizacyjną. Dlatego właściwsze jest mówienie o adaptacji wzorów
zagranicznych, które pasowały do lokalnej strategii, niż o prostych imitacjach.
Japończycy zaadaptowali amerykańskie rozwiązania organizacyjne w swoich
fabrykach nie dlatego, że zmusili ich do tego Amerykanie, tylko dlatego że uznali
ich funkcjonalność. Adaptacja polegała zaś na udoskonaleniu do poziomu, jaki stał
się niedościgłym standardem w wydaniu Toyota Production System.
86 Georghiou, Miles, i Popper, The Handbook of Technology Foresight.
87 Pankaj Mishra, From the Ruins of Empire: The Intellectuals Who Remade Asia, 2012.
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Wojenna katastrofa i fiasko projektu imperialnego, którego konsekwencją stała
się przymusowa demilitaryzacja Japonii postawił ostro problem modelu trwałego
rozwoju kraju pozbawionego własnych zasobów naturalnych, izolowanego od
reszty świata i na dodatek o trudnym wewnętrznych warunkach geofizycznych
powodujących koncentrację ludności na niewielkich obszarach położonych na
wybrzeżu. Już w latach 60. japońskie elity nie miały wątpliwości, że rozwój opierać
się musi na jakości, a nie ilości – należy postawić na sektory, które kreują wartość
przetwarzając myśl, a nie materiał. Stąd koncepcja johoka shakai, społeczeństwa
informacyjnego, której kształt nadali tacy intelektualiści, jak Tadao Umesao i Yoneji
Masuda88 .
To właśnie w takiej atmosferze wielkiego zainteresowania przyszłością ruszał
pierwszy japoński program foresight. Od tamtego czasu Japończycy powtarzają
ćwiczenie regularnie mniej więcej co pięć lat. Narodowy foresight naukowo-technologiczny jest jednak jedynie fragmentem wysiłku, jaki Japończycy angażują na badanie przyszłości. W sumie tworzy on czterowarstwowy system, na
który składają się jeszcze: badania prowadzone przez poszczególne resorty
i agencje rządowe, zajmujące się bardziej wyspecjalizowanymi tematami;
działania podejmowane przez grupy przedsiębiorstw prywatnych lub organizacji
o charakterze publicznym; w końcu planowanie strategiczne na poziomie
pojedynczych przedsiębiorstw. W sumie powstaje holistyczny system tworzący
podstawę japońskiej kultury strategicznej.
Rzut oka na rozwój japońskiego foresightu pokazuje, że kolejne ćwiczenia nie
polegają jedynie na powtarzaniu badawczej rutyny. Z każdą edycją włączane są
nowe idee, w efekcie których foresight w Japonii ewoluował od prostego projektu
I generacji, koncentrującego się na pytaniach o technologie do foresightu IV
generacji obejmującego swymi pytaniami także kwestie ekonomiczne, społeczne
i kulturowe.
Przywiązanie Japończyków do foresightu najprawdopodobniej wynika z przekonania o skuteczności metody. Rzeczywiście, prowadzone regularnie badania
efektywności zakończonych projektów potwierdzają znaczenie zarządzania
przyszłością89. Z tematów, które zostały wskazane w zakończonym w 1971 r.
pierwszym badaniu za priorytetowe, pełnej realizacji doczekało się ponad 30%,
pełnej i częściowej ok. 70%. Foresight właściwie wskazał, że obszarami rozwojowej
szansy będą m.in. technologie biomedyczne oparte na klonowaniu czy usługi
w sieciach telekomunikacyjnych.
Poznawczo ważne są jednak nie tylko sukcesy, lecz również niepowodzenia.
Japończycy analizują, jakie czynniki zdecydowały o fiasku prognozy. W wielu
przypadkach powodem porażki okazał się brak potrzeby lub społeczny opór
przeciwko rozwiązaniu proponowanemu przez ekspertów. To właśnie dlatego
88 Yoneji Masuda, The Information Society: As Post-industrial Society (Tokyo, Japan: Institute for the Information Society,
1980).
89 Yoshiko Yokoo, „Have Past Foresight exercises been able to correctly indicate future directions?”, Quarterly Review nr No.
38 (styczeń 2011).
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Japończycy rozwijają metodologię foresightu włączając doń także kwestie
o charakterze pozatechnologicznym.

Studium przypadku: Foresight w małym przedsiębiorstwie
Przykład Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizującej Program
Rozwoju Bibliotek pokazuje, że metody zarządzania przyszłością sprawdzają się
także w przypadku organizacji nie dysponującymi dużym budżetem ani zasobami
kadrowymi. Projekt badawczy „B+R dla Wielkopolski” potwierdził intuicję, że
metodykę foresightu mogą także z powodzeniem wykorzystać przedsiębiorstwa
w określaniu swej strategii i definiowaniu przewag konkurencyjnych. Badacze
zaangażowani w projekt przeprowadzili wiele przedsięwzięć foresightowych
w konkretnych firmach lub odnoszących się do kontekstu ich funkcjonowania.
Pełną relację przedstawiają dwie publikacje: „Foresight w przedsiębiorstwach.
Nauka – technologia – wdrożenie90” oraz „Foresight w praktyce zarządzania
przedsiębiorstwem. Analizy i studia przypadków91”. To właśnie z tego tomu
pochodzi prezentowany poniżej przypadek92.
Projekt foresight o nazwie „Rozwój biura projektów budowlanych” dotyczy
przedsiębiorstwa „R Pilch Pracownia Projektowa” z siedzibą główną w Koninie
i oddziałami w Turku i Zamościu. Firma zajmuje się kompleksowo projektowaniem
architektoniczno-konstrukcyjnym, nadzorem budowlanym, inwestycyjnym i autorskim, doradztwem technicznym. Wśród realizacji znajdują się zarówno obiekty
budownictwa indywidualnego, jak i hotele, budynki użyteczności publicznej,
domy wielorodzinne. Przedsiębiorstwo zatrudnia dziewięcioosobowy zespół projektowy.
Projekt foresight miał znaleźć główne czynniki mające wpływ na rozwój firmy.
W badaniu zastosowano następujące metody:
 przegląd literatury
 analizę STEEPVL (analiza czynników społecznych, technologicznych,
ekonomicznych, ekologicznych, politycznych, prawnych i wartości);
 analizę SWOT;
 analizę strukturalną;
 panel ekspertów;
 badania ankietowe;
 scenariusze.
Panel ekspertów składał się z przedstawicieli nauki (3 osoby) oraz przedstawicieli
biznesu (pracowników firm projektowych różnej wielkości).
90 Krzysztof Borodako i Michał Nowosielski, red., Foresight w przedsiębiorstwach: nauka, technologia, wdrożenie. Praca
zbiorowa (Poznań: Instytut Zachodni, 2012).
91 Krzysztof Borodako i Michał Nowosielski, red., Foresight w praktyce zarządzania przedsiębiorstwem: analizy i studia
przypadków. Praca zbiorowa (Poznan: Instytut Zachodni, 2012).
92 Monika Siewczyńska w: Ibid.
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Przegląd literatury pozwolił określić kontekst działania przedsiębiorstwa,
zwłaszcza potencjalne czynniki zagrożenia wynikające z sygnałów kryzysowych
wyrażających się spowolnieniem procesów inwestycyjnych, co stanowić musi
wyzwanie dla możliwości rozwoju biura projektowego.
Panel ekspertów wskazał z kolei w trakcie analizy STEEPVL, że najważniejszymi
czynnikami niepewności, a więc o silnym oddziaływaniu lecz dużej niepewności
są:
 chłonność rynku w regionie (czynnik ekonomiczny);
 jakość prawa (czynnik L);
 zdrowie (czynnik z grupy wartości).
Eksperci stwierdzili także, że w perspektywie roku 2030 najsilniej oddziaływać
będą czynniki z grupy wartości: chęć rozwoju osobistego i udziału pracowników
w nowych przedsięwzięciach oraz wykształcenie pracowników.
Analiza SWOT pozwoliła zidentyfikować:
 mocne strony firmy: wysokie kwalifikacje pracowników, szkolenia ustawiczne pracowników, elastyczność w obsłudze klienta;
 słabe strony: wysokie koszty utrzymania biura, wysokie koszty oprogramowania, ciągłe zapotrzebowanie na zlecenia;
 szanse: zwiększenie liczby odbiorców ze względu na ekspansję terytorialną,
relacje z innymi firmami z branży;
 zagrożenia: niepewność zleceń, konkurencja, ściągalność należności.
Analiza strukturalna z wykorzystaniem oprogramowania Micmac umożliwiła
uporządkowanie czynników i zależności między nimi, co z kolei stało się podstawą do przygotowania scenariuszy. Zostały one rozpięte wzdłuż osi: rozwój
pracowników (bieguny: mała chęć rozwoju – duża chęć rozwoju) oraz wykształcenie
pracowników bieguny (słabe wykształcenie – dobre wykształcenie).
W rezultacie powstały cztery scenariusze:
Scenariusz 1: „wiem, ale może by tak jeszcze...” (kwadrant duża chęć rozwoju
i dobre wykształcenie);
Scenariusz 2: „nie umiem ale chcę się dowiedzieć” (kwadrant duża chęć rozwoju
i słabe wykształcenie);
Scenariusz 3: „już wszystko wiem” (kwadrant mała chęć rozwoju i dobre
wykształcenie);
Scenariusz 4: „a po co to komu” (kwadrant mała chęć rozwoju, słabe wykształcenie).
Badanie foresight zidentyfikowało zewnętrzne i wewnętrzne czynniki, jakie będą
miały wpływ na kondycję firmy i możliwości jej rozwoju. Został wskazany
najważniejszy zasób – pracownicy oraz główne czynniki rozwoju tego zasobu,
czyli zapewnienie motywacji do systematycznego rozwoju i podnoszenia swoich
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kompetencji. Jak podkreśla autorka analizy, w wyniku badania nie powstała
prognoza – nie wiadomo, co się stanie z firmą w przyszłości. Wiadomo jednak, jak
powinna budować swoją rozwojową szansę.
Sceptyk zarzuci zapewne, że przedstawione badanie przekracza możliwości realizacyjne polskich przedsiębiorstw. Oczywiście, nie dysponują one wewnętrznymi
kompetencjami i znajomością metodyki, a koszt zamówienia takiego badania może
okazać się zbyt wysoki. Warto jednak zaznaczyć, że omówiony przykład wyróżniał
się bogatym portfelem wykorzystanych metod – interesujące wyniki można by
uzyskać rezygnując z niektórych elementów. Ważniejsza jest świadomość, że
przyszłość jest źródłem wyzwań, lecz także zasobem rozwojowym.

Foresight w epoce cyfrowej
Cyfrowa rewolucja i związana z nią transformacja społeczeństwa przemysłowego
do postindustrialnego społeczeństwa sieciowego nie mogła ominąć foresightu.
Foresight bezpośrednio uczestniczył w tej przemianie, pomagając w planowaniu
i realizacji transformacyjnych strategii – najlepszej ilustracji dostarcza przypadek
Japonii. Warto jednak zaznaczyć, że rozwój najważniejszych, przełomowych
innowacji końca XX wieku, Internetu i telefonii komórkowej umknął uwadze
analityków.
Pierwsza sieć mobilnej telefonii komórkowej w standardzie GSM ruszyła w 1991 r.
W tym samym czasie narodziła się Światowa Pajęczyna, World Wide Web. Żadna
jednak prognoza nie przewidywała, że po dwóch dekadach z Internetu korzystać
będzie 2 mld osób, a z sieci komórkowej 7 mld aktywnych użytkowników (co nie
znaczy, że korzysta z nich 7 mld osób – coraz więcej użytkowników posiada wiele
urządzeń podłączonych do sieci). Zakładano, że w 2000 r. przenośne telefony
znajdą 18 mln użytkowników, a cały biznes warty będzie 30 mld dolarów rocznego
obrotu93.
Podobnie jeszcze na początku 1995 r. nawet Bill Gates, szef Microsoftu nie przewidywał znaczenia Internetu, zmienił zdanie dopiero pod koniec roku, gdy giełdowa premiera Netscape’a – firmy oferującej pierwszą popularną przeglądarkę
WWW, zainicjowała inwestycyjne szaleństwo i narodziny „Nowej Gospodarki”.
Gdy w 2000 r. spekulacyjna bańka Nowej Gospodarki zdążyła pęknąć, prowadząc
do giełdowego krachu, z komórek korzystało ponad pół miliarda użytkowników,
głównie mieszkańców krajów rozwiniętych. Chiny mogły pochwalić się zaledwie
43 milionami „komórkowców”, liczba internautów nie przekraczała w Państwie
Środka 10 mln.
Nikt wtedy nie przewidział, że kolejna dekada zostanie zdominowana właśnie
przez rozwój usług nowych technologii sieciowych w krajach rozwijających się.
Większość analityków popełniła błąd foresightu, który należy dobrze zrozumieć,
by zrozumieć jakie wyzwania stoją przed foresightem w epoce cyfrowej. Wymienić
93 „Komórkowe szaleństwo - Archiwum tygodnika POLITYKA”, udostępniono 27 maja 2013, http://archiwum.polityka.pl/
art/komorkowe-szalenstwo,361202.html.
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można co najmniej dwa źródła tego błędu, oba niezwykle istotne dla wszystkich
zajmujących się badaniami przyszłości.
Po pierwsze, błąd insightu, czyli zrozumienia rzeczywistości, w tym ludzkich potrzeb. Usługi telefonii komórkowej w pierwszej fazie rozwoju traktowano w krajach
rozwiniętych jako usługi „premium”, luksusowy dodatek do tradycyjnej, dobrze
rozwiniętej telefonii stacjonarnej. To dlatego nie przewidywano masowego ich
wykorzystania ani w Europie, ani w Stanach Zjednoczonych. A już tym bardziej
w biednej Azji i jeszcze biedniejszej Afryce, gdzie wydawało się, że ludzie mają
pilniejsze potrzeby.
Myślenie o krajach rozwijających się i potrzebach ich mieszkańców dominowały,
ciągle dominują klisze wypełnione obrazami (niestety, ciągle prawdziwymi)
głodu, braku dostępu do pitnej wody i elektryczności. W takiej sytuacji wydaje
się, że najpierw trzeba dostarczyć produkty i usługi pierwszej potrzeby, a dopiero
potem elektroniczne gadżety. Bo przecież nawet gdyby ludzie w Somalii lub
Bangladeszu chcieli mieć telefon, jak im dostarczyć możliwość korzystania – budowa infrastruktury kosztuje, ktoś musi więc płacić rachunki. Modele biznesowe
opracowane na rynkach krajów rozwiniętych nie przewidywały, by można było
opłacalnie rozwijać interes na dużą skalę na rynkach rozwijających się.
Okazało się jednak, że posiadanie telefonu komórkowego związane jest z potrzebą podstawową, potrzebą autonomii94. Współczesne badania pokazują, że ludzie
potrafią ograniczać jedzenie, mimo że nie dojadają, by utrzymać dostęp do
komunikacji – usług telekomunikacyjnych i telewizji95. Ludzie ci wiedzą, co robią
– szacunki ekonomistów mówią, że wzrost nasycenia telefonami komórkowymi
o 10% w Afryce przekłada się na ok. 1% wzrostu PKB96. W efekcie ok. połowa
dynamicznego wzrostu gospodarczego Afryki w ostatniej dekadzie jest skutkiem
cyfrowej rewolucji.
By ta stała się możliwa, trzeba było sobie poradzić z drugim błędem, lub raczej
wyzwaniem. Skoro jest potrzeba, jak ją opłacalnie zaspokoić? Odpowiedź jest
prosta – poprzez innowacyjne modele biznesowe umożliwiające świadczenie
usługi przy wielokrotnie mniejszym ARPU (średnim rachunku, jaki płaci miesięcznie użytkownik). O ile w krajach rozwiniętych operatorzy osiągają ARPU ok. 50
dolarów, w Indiach maksimum czego można się spodziewać to 3-4 dolary. Okazało
się, że to wystarczająco dużo, by mógł rozkwitnąć Bharti Airtel97. Indyjski operator
obsługuje dziś rynki w kilkunastu krajach azjatyckich i afrykańskich.
Połączenie nie zauważonej potrzeby i innowacji spowodowało rzeczywistą
telekomunikacyjną rewolucję. Sieci komórkowe działają nawet w krajach, gdzie
praktycznie nie działa państwo – w Somalii pozbawionej de facto rządu funkcjonuje
94 Len Doyal, A Theory of Human Need (New York: Guilford Press, 1991).
95 Abhijit V Banerjee, Poor Economics: a Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty (New York: PublicAffairs,
2011).
96 „Mobile phone charges GDP growth - The Economic Times”, udostępniono 27 maj 2013, http://economictimes.indiatimes.com/opinion/view-point/mobile-phone-charges-gdp-growth/articleshow/7861551.cms.
97 Christopher Meyer i Julia Kirby, Standing on the Sun : How the Explosion of Capitalism Abroad Will Change Business
Everywhere (Boston, MA: Harvard Business Press, 2012).
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kilka sieci komórkowych. To one są podstawą rozwoju nowej gospodarki – usług
bankowych i finansowych, serwisów informacyjnych i rozrywkowych tworzących
infrastrukturę dla realnej gospodarki.
Nie dostrzeżenie możliwości takiej rewolucji to na pewno wielka porażka badań
nad przyszłością. Rzeczywiście wydarzyły się rzeczy, które nie śniły się filozofom
– aparat kognitywny analityków, wiedza, obrazy mentalne i dostępne teorie nie
umożliwiały intelektualnego otwarcia na przyszłość. Bo w istocie to, co się wydarzyło
w pierwszej dekadzie XXI wieku jest jedynie zapowiedzią rozpoczynającej się
głębszej zmiany i fundamentalnej przebudowy świata.
Podczas Stockholm Internet Forum 2013 uczestnicy z blisko 100 krajów świata
zastanawiali się, co to znaczy, gdy kolejny miliard internautów pochodzić będzie
z krajów rozwijających się. Przypomnijmy, cezurą był rok 2005 – wówczas to liczba
użytkowników Sieci w krajach rozwijających się zrównała się z liczbą internautów
w krajach rozwiniętych. Od tej pory proporcje zmieniają się na korzyść
społeczeństw Azji, Afryki, Ameryki Południowej. Konsekwencje tej zmiany dobrze
wychwyciło opracowanie „The Evolving Internet” opublikowane w 2010 r. przez
CISCO, a przygotowane przez Global Business Network (jeden z najpoważniejszych ośrodków foresightu na świecie).
Autorzy scenariuszy rozwoju Internetu dostrzegli, że konsekwencją zmiany
proporcji jest coś więcej, niż tylko rozwój nowych rynków dla technologii
z Krzemowej Doliny. Nowi, biedniejsi użytkownicy wchodzą do gry z własnymi
aspiracjami, potrzebami, gustami. Za nimi podążają nowi innowatorzy i przedsiębiorcy. Kraje rozwijające się przestają być jedynie odbiorcami technologii
i innowacji, stają się ich źródłem. Jednokierunkowy obieg idei zakończył się, końca
dobiegła epoka euro-atlantyckiego uniwersalizmu, której ostatnim wyrazem miała
być globalizacja gospodarcza na warunkach dyktowanych przez Zachód.
Ludzkość dotarła do punktu przełomowego, kiedy przyszłość świata będzie
kształtować w konfrontacji idei, innowacji, interesów różnorodnych graczy, a rozwój
sytuacji jest bardzo trudny nie tylko do przewidzenia, lecz nawet do wyobrażenia.
Czy Arabskie Rewolucje, zwane rewolucjami internetowymi to zapowiedź nowej
fali demokratyzacji, czy też raczej koniec pewnej utopii? Eric Schmidt i Jared
Cohen98 skłaniają się do drugiej odpowiedzi, przewidując bałkanizację internetu,
która odpowiadać będzie też nowej bałkanizacji świata, czyli jego podziału na
różnorodne sojusze spajane interesem, ideologią i technologią.
Praktyków foresightu czekają więc nowe, fascynujące wyzwania – w istocie
foresight będzie potrzebny jak nigdy wcześniej, zastane modele świata i jego
rozwoju w wymiarze gospodarczym, społecznym, kulturowym, politycznym tracą
aktualność. Potrzeba narzędzi do opanowania tej złożoności, narzędzi takich
dostarcza foresight. Tym bardziej, że sam foresight skorzystał na cyfrowej rewolucji,
wzbogacając swoje instrumentarium.

98 Eric Schmidt, The New Digital Age: Reshaping the Future of People, Nations and Business, 2013.
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Zamiast zakończenia. Przyczynek do cyfrowego foresightu
Głównym przesłaniem niniejszego opracowania jest myśl, że foresight to złożony,
partycypacyjny proces komunikacyjny służący zbiorowemu badaniu i tworzeniu
wiedzy o przyszłości. Komunikacyjna rewolucja dotyka więc istoty foresightu,
i to we wszystkich jego aspektach. W wymiarze najprostszym, Internet ułatwił
prowadzenie projektów wymagających koordynacji pracy wielu ekspertów.
Rozbudowane kwestionariusze Delphi respondenci wypełniają dziś siedząc
przed komputerami, a dedykowane oprogramowanie automatycznie gromadzi
i opracowuje wyniki. Ten wymiar zmian stał się najbardziej oczywisty, nie zmienia
on jednak istoty samego procesu.
O wiele bardziej problematyczne stają się nowe idee i innowacje umożliwione
przez Internet, które kwestionują podstawy epistemologiczne foresightu, metody
opierającej się na opisywanej wcześniej epistemologii nauk nieścisłych. Podstawą
tej epistemologii jest wiedza obiektywna, czyli synteza wiedzy formalnej i współdzielonej intersubiektywnie w eksperckich wspólnotach praktyki wiedzy „ukrytej”.
Zjawiska takie, jak ruch wolnego oprogramowania i Wikipedia podważają tradycyjne rozumienie pojęcia „ekspert”. System operacyjny Linux może tworzyć każda
kompetentna osoba, niezależnie od formalnych akredytacji – liczą się umiejętności
mierzone realnym wkładem do projektu. Podobnie Wikipedia – artykuły w tej
internetowej encyklopedii może tworzyć i redagować każdy, naukowe tytuły nie
mają znaczenia. Liczy się wkład i realne kompetencje.
Środowiska twórców wolnego oprogramowania i Wikipedii są z jednej strony
typowymi „wspólnotami praktyki”, ich działanie reguluje zestaw formalnych
i nieformalnych reguł, jawnej i niejawnej zbiorowej samowiedzy umożliwiającej
zarządzanie i rozwój projektów mimo braku tradycyjnych hierarchii organizacyjnych. Hierarchie tradycyjne zostały zastąpione przez nowe, dynamiczne
i autorefleksyjne struktury99,100.
Stanowią one wyzwanie dla organizatorów projektów foresight, ujawniają bowiem
nowe struktury wiedzy eksperckiej znajdujące się poza tradycyjnym ładem instytucjonalnym służącym do rekrutacji uczestników projektów. Z wielu względów nie
jest łatwo z tych nowych zasobów ekspertyzy korzystać, główna bariera wynika
z różnej logiki zarządzania projektami foresight, a projektami rodzaju Linux lub
Wikipedia. Podejmowane są liczne próby budowy „interfejsów” do pokładów
wiedzy pozainstytucjonalnej, oparte na angażowaniu sieciowej „mądrości
zbiorowej” do prac foresightowych. Najczęściej mają one jednak fasadowy
charakter i polegają na umożliwieniu włączenia się do projektu poprzez kanał
internetowy: można zgłosić się jako ekspert, uczestniczyć w komentowaniu
i konsultacjach.
W istocie jednak te nowe kanały włączania nie zmieniają istoty zarządzania
projektami foresight, a więc nie są rzeczywistym otwarciem na potencjał nowych
99 Steve Weber, The Success of Open Source (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004).
100 Dariusz Jemielniak, Życie wirtualnych dzikich (Dariusz Jemielniak, 2013).
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modeli tworzenia wiedzy i partycypacji, opartych na opisanej wcześniej innej logice
budowy ładu instytucjonalnego. Najciekawsze próby pogodzenia dwóch światów,
hierarchicznego i sieciowego pochodzą z projektów opisywanych mianem Open
Innovation101 (vide przykład Procter&Gamble) i Open Business102. Ciekawą próbą
ich adaptacji jest idea „crowdsourced futures” rozwijana i analizowana przez Noaha
Raforda (http://news.noahraford.com/), który rozwija między innymi internetowy
system do planowania scenariuszy w modelu rozproszonym103.
Kolejną niezmiernie ważną konsekwencją rozwoju Internetu dla foresightu są nowe
źródła wiedzy i informacji. Nie chodzi przy tym o banalne odkrycie, że dzięki Sieci
o wiele łatwiejszy stał się dostęp do repozytoriów wiedzy, co ułatwia i zwiększa
efektywność pracy analitycznej na etapie przeglądu literatury i desk research. Wraz
z rozwojem Internetu powstały też nowe platformy analizy dużych zbiorów danych
(Big Data) odsłaniających nowe możliwości analizy trendów, wychwytywania
słabych sygnałów, dynamiki procesów społecznych. Foresightowy potencjał tych
źródeł jest w tej chwili intensywnie rozpoznawany. Warto śledzić rozwój metod tzw.
cyfrowej humanistyki (digital humanities)104, bo można znaleźć tu wiele inspiracji
dla praktyki foresightu. Inspiracje te znajdują już zresztą przekład na konkretne
propozycje. Doskonałą propozycją jest opracowanie Douglasa Hubbarda „Pulse:
The New Science of Harnessing Internet Buzz to Track Threats and Oportunities” 105.
Można spodziewać się, że to dopiero początek fali innowacji, które zmienią praktykę
foresightu. W takiej sytuacji zawsze grozi ryzyko nadmiernej fascynacji nowymi
możliwościami – należy wówczas pamiętać, że istotą foresightu jest uczestnictwo
i porozumiewanie się między interesariuszami. Rozwiązania techniczne mogą ten
proces wspomóc, na pewno go nie zastąpią.

101 Henry William Chesbrough, Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology (Boston,
Mass.: Harvard Business School Press, 2003).
102 Henry William Chesbrough, Open Business Models: How to Thrive in the New Innovation Landscape (Boston, Mass.:
Harvard Business School Press, 2006).
103 Chermack, Scenario Planning in Organizations How to Create, Use, and Assess Scenarios.
104 Anne Burdick, Digital Humanities (Cambridge, MA: MIT Press, 2012).
105 Douglas W. Hubbard, Pulse: The New Science of Harnessing Internet Buzz to Track Threats and Opportunities (John
Wiley & Sons, 2011).
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