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Foresight strategiczny
O naukowej metodzie stosowanej do budowania długookresowych
wizji rozwojowych na zlecenie firm i instytucji, wyznaczania
kierunków rozwoju i planowania zadań, opowiada Kacper
Nosarzewski z firmy 4CF.

Na konferencji zorganizowanej niedawno
przez jedną z firm przeprowadzających badania
rynku usłyszałem od prelegenta stwierdzenie,
że ludzie dzielą się na tych, którzy nie wiedzą,
jak będzie wyglądała przyszłość, oraz na tych,
którzy nie wiedzą, że nie mają o tym pojęcia.
Czy przyszłość da się w jakimkolwiek stopniu
prognozować?
Z naukowego punktu widzenia nie ma sposobu
na pozyskiwanie i weryfikowanie wiedzy o przyszłości, zanim przestanie być ona przyszłością.
Można jednak analizować scenariusze wydarzeń,
aby się przygotować na wypadek ich realizacji.
Nate Silver w książce pt. „The Signal and the
Noise: Why So Many Predictions Fail – but Some
Don’t” opisuje m.in. najpotężniejsze komputery
analizujące miliony jednostek danych i złożone
modele klimatyczne po to, by oszacować prawdopodobieństwo wystąpienia huraganu w danym
miejscu i czasie. To nie jest wiedza o przyszłości,
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a jedynie matematyczne przybliżenie dotyczące
potencjalnego zagrożenia. Ograniczone możliwości przewidywania przyszłości nie mogą nas
jednak zniechęcić do myślenia o tym, co dopiero
nadejdzie. Możemy się zastanawiać nad tym, jak
wyobrażamy sobie przyszłość, oraz analizować
założenia stojące za tymi wizjami. Doradcy strategiczni zgromadzeni w Gabinecie Owalnym prezydenta Stanów Zjednoczonych nie mogą udawać,
że wiedzą, jaka będzie przyszłość, ale nie mogą
też stwierdzić, że planowanie jest pozbawione
sensu. Do podjęcia świadomej decyzji niezbędne
jest zrozumienie założeń dotyczących przyszłości
przyjmowanych nie tylko przez nas, lecz także
przez naszych współpracowników i konkurentów.
Na co dzień większość osób robi to intuicyjnie
i bezkrytycznie. Dużym firmom i takim organizacjom jak ONZ czysta intuicja oczywiście nie
wystarcza – potrzebują dogłębnych analiz, czyli
foresightów strategicznych.
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Kacper Nosarzewski
Specjalista w dziedzinie
studiów nad przyszłością.
Partner w warszawskiej firmie
foresightowej 4CF, członek
zarządu Polskiego Towarzystwa
Studiów nad Przyszłością.
Doradza w zakresie foresightu
strategicznego instytucjom
międzynarodowym, takim
jak UNESCO i UNDP,
oraz przedsiębiorstwom
i organizacjom pozarządowym.
www.4CF.pl
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Najważniejsze coroczne
wydarzenia dla
foresighterów, strategów
i analityków zagadnień
związanych z przyszłością:

Kongres World
Futures Society.
Future-Oriented Technology
Analysis Conference
organizowana przez Komisję
Europejską.

Foresightów, czyli prognoz przyszłości?
Nie, foresight nie jest forecastem – prognoza miałaby ambicję sprawdzalności. Kiedy w 2007 r.
moi wspólnicy założyli firmę 4CF, skupiali się na
ilościowym podejściu do prognozowania: modelowaniu statystycznym i ekonometrycznym różnych
zjawisk. Szybko zdali sobie jednak sprawę z tego, że
za pomocą tabelek, liczb i układów równań można
co najwyżej zidentyfikować przeszłe czynniki sukcesu lub porażki danego produktu czy usługi na
rynku. Do uzyskania przewagi firmy w przyszłości
– za dwa, trzy, pięć czy dziesięć lat – niezbędne jest
myślenie strategiczne. Foresight to w kontekście
przyszłości umiejętność tak potrzebna, jak czytanie przy studiowaniu przeszłości. Pozwala na
świadome uczestniczenie w procesie kształtowania
strategii dzięki racjonalnemu, metodycznemu
i systematycznemu podejściu do założeń odnośnie

Celowo nie specjalizujemy
się tylko w nanotechnologii
czy w bioinżynierii, aby nie
utracić szerokiego, krytycznego
spojrzenia na inne trendy. Jeśli
skupilibyśmy się na jednym
obszarze, nie dostrzeglibyśmy
zmian zachodzących w pozostałych
dziedzinach.
do przyszłości. Innymi słowy, to próba zrozumienia
tego, dlaczego coś się dzieje właśnie teraz, poprzez
analizę założeń dotyczących przyszłego czasu.
Badanie pozwala zidentyfikować moją czy moich
współpracowników nieuświadomioną wizję przyszłości, która sprawia, że dzisiaj są podejmowane
w organizacji określone decyzje, dotyczące np.
przeprowadzanych badań rozwojowych. Wyniki
foresightu nierzadko kwestionują prognozy szacowane w oparciu o tabele czy intuicję. Foresight
pozwala zwrócić uwagę na niedostrzegane dotąd
obszary, w których można rozwijać działalność lub
które mogą stanowić zagrożenie. Wiele firm popełnia błędy w osądzie tego, które nowe rozwiązania
opracowywane w laboratoriach są obiecujące,
a które można zignorować. Niektórzy decydenci
tak kurczowo trzymają się przyjętych założeń, że
aż do bankructwa firmy ignorują nowe technologie
i zjawiska na rynku. Kodak do samego końca kwestionował istotę fotografii cyfrowej i skupiał się na
konkurowaniu z Fuji. Pycha pociągnęła go na dno.
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Szkolenie Professional
Development Day organizowane
przez Association of Professional
Futurists.
Spotkanie Komitetu Sterującego
The Millennium Project.

Wbrew pozorom takie historie nie są rzadkością.
Jak wykazały badania Steve’a Denninga, cykl życia
korporacji z listy Fortune 500 trwa zaskakująco
krótko. Niemal 90 proc. największych na świecie
firm, które były tam 50 lat temu, już zniknęło
z rynku. Nie możemy wykluczyć, że w przyszłości
ktoś nie zajmie miejsc Facebooka czy WhatsAppa – w każdej chwili może się pojawić innowacja
w zakresie komunikatorów i zmiany dokonają się
w mgnieniu oka.
Gdzie można szukać informacji na temat zachodzących zmian?
Wiadomości dotyczące baz patentowych, raporty
na temat przejęć i sprzedaży firm na rynkach kapitałowych czy inwestycji w badania są publicznie
dostępne, ale ze względu na ich ilość zalicza się
je do świata big data. Do wyszukiwania istotnych
danych służą potężne programy komputerowe,
włączając te napisane w celu przetwarzania języka
naturalnego.
Nie można zapominać o tradycyjnych metodach foresightu, które narodziły się w Stanach
Zjednoczonych w środowiskach wojskowych –
w RAND-dzie czy DARP-ie – w latach 40. i 50.
ubiegłego wieku, a mianowicie o pozyskiwaniu
wiedzy bezpośrednio od ekspertów. Tradycyjne
podejście polegałoby na tym, że spotkalibyśmy
się z dziekanem wydziału czy badaczem zajmującym się interesującą nas dziedziną. Jedna opinia
powstała na podstawie wielu osobistych założeń
nie jest jednak wiarygodnym źródłem informacji.
Na potrzeby foresightu strategicznego korzystamy
wyłącznie z zasobów zbiorowej inteligencji. Grupa
uczestnicząca w badaniu musi się składać z co najmniej kilkudziesięciu specjalistów pochodzących
z różnych stron świata i reprezentujących różne
branże, np. nanotechnologii, mikroelektroniki,
socjologów, ekonomistów etc. Pytamy o ambicje
badaczy związane m.in. z nowymi technologiami.
Oprócz tego analizujemy założenia, które przyświecają zarządom podczas kształtowania strategii
firm, i to samo czynimy z ich konkurentami.
Zebranie zróżnicowanej grupy ekspertów
z całego świata wydaje się bardzo trudnym
zadaniem.
4CF współpracuje z The Millennium Project,
największym na świecie think tankiem foresightowym, który zrzesza specjalistów z najróżniejszych
dziedzin. The Millennium Project działa jako pozaFutu | 02 (20) Luty 2015

40 pytań Hejaziego
Alireza Hejazi, założyciel strony
Futuresdiscovery.com, opublikował na
swoim blogu w witrynie World Futures
Society listę 40 pytań istotnych dla nauki i związanych ze studiami nad przyszłością. Oto odpowiedzi Kacpra Nosarzewskiego na kilka z nich.
Jaki poziom wiedzy i opanowania jakościowych oraz ilościowych metod analitycznych
powinien reprezentować profesjonalny badacz
przyszłości?
Z jednej strony, foresighter musi mieć pełną świadomość standardów dotyczących metodologii
badawczych w naukach społecznych – ekonomii,
socjologii i psychologii – a z drugiej, musi zdawać
sobie sprawę z ograniczeń wpisanych w ilościowe, np. ekonometryczne, modelowanie złożonych
zjawisk. Jeśli nie będzie wobec nich sceptyczny, to
popadnie w redukcjonizm i zbytnią wiarę w skuteczność modelowania w opisywaniu rzeczywistości.
W jaki sposób foresighterzy mogą przekroczyć mentalną barierę patrzenia na przyszłość
z perspektywy cywilizacji zachodniej?
Mogą to zrobić, angażując do badań ekspertów
pochodzących z Afryki, Azji i Ameryki Południowej – jest tam mnóstwo specjalistów, którzy swoimi kompetencjami często przerastają naukowców z Europy. Trzeba też pamiętać o tym, że nie ma
„mojej części świata”. Każda firma jest częścią globalnego łańcucha innowacji.
W jaki sposób nowe media wpływają na wyobrażenie ludzi o przyszłości?
Pod ich wpływem niektórzy sądzą, że przyszłość
już do nas dotarła. Do niedawna ludzie marzyli
o dotykowych ekranach i mobilnych urządzeniach,
a skoro już je mają, to są przekonani, że osiągnęliśmy szczyt możliwości. Chciałbym, aby nowe media były wykorzystywane do prowadzenia badań
potrzeb i aspiracji społeczeństw oraz do kształtowania lokalnej, narodowej i globalnej polityki.
Jaka jest przyszłość studiów nad przyszłością?
Ta dziedzina cieszy się coraz większym zainteresowaniem badaczy i decydentów. Chcielibyśmy,
aby chociaż kilka procent czasu poświęcanego
w szkolnictwie na lekcje o przeszłości było przeznaczane na edukację o przyszłości, planowaniu,
kwestionowaniu założeń i korzystaniu z prognoz
czy na ogólną naukę krytycznego myślenia. Wraz
z Polskim Towarzystwem Studiów nad Przyszłością chcemy wkrótce zrealizować program „Jedna
godzina o przyszłości”, aby chociaż jedna lekcja
wychowawcza była poświęcana na zadanie pytań
o to, jak młodzież rozumie przyszłość i co o niej wie.
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rządowa organizacja non-profit i w międzynarodowych rankingach plasuje się w pierwszej dziesiątce
najbardziej innowacyjnych think tanków. Powstał
w połowie lat 90. ubiegłego wieku, jego siedziba
znajduje się w Waszyngtonie. Działalność jest
prowadzona za pośrednictwem sieci ekspozytur
znajdujących się na wszystkich kontynentach.
4CF przewodniczy środkowoeuropejskiemu oddziałowi. Koordynujemy działania prowadzone
w Polsce, Czechach i Rumunii oraz na Słowacji
i Węgrzech. Mamy nadzieję, że wkrótce pod nasze
skrzydła trafi również oddział budowany właśnie
w Armenii. W oparciu o tę sieć kontaktów i dzięki
współpracy z Polskim Towarzystwem Studiów nad
Przyszłością mamy dostęp do wiedzy ekspertów
z całego świata.
Czy co jakiś czas pojawiają się podsumowania
foresightów prowadzonych w ramach The Millennium Project?
Od 1997 do 2014 r. organizacja cyklicznie wydawała
raport pt. „State of the Future”. Publikacja trafiała
w ręce najważniejszych osób na świecie. Bardzo pochlebnie o tym raporcie wypowiadał się sekretarz
generalny ONZ Ban Ki-moon – uznał go wręcz za
niezbędnik globalnego decydenta. Raport co roku
przedstawiał status piętnastu najważniejszych
wyzwań, z którymi mierzy się ludzkość, m.in.
terroryzmu, spraw środowiskowych, technologicznych i gospodarczych. Niektóre zagadnienia
były bardzo szczegółowe: w 2014 r. była to np.
infrastruktura naturalna zurbanizowanych stref
przybrzeżnych. Dostęp do raportu był płatny, ale
jego cena była porównywalna do książki z księgarni. W Korei Południowej raport rozchodził
się w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy. W tym
roku zachodzi poważna zmiana: The Millennium
Project nie będzie już wydawał rocznych podsumowań. Zamiast nich uruchomiono internetową
platformę Global Futures Intelligence System
służącą do zarządzania wiedzą. Można tam znaleźć nie tylko wydane dotąd raporty, lecz także
najświeższe informacje – system jest na bieżąco
aktualizowany. Dostęp do wiedzy jest możliwy
z poziomu smartfonu i tabletu. Niektóre narzędzia
badawcze wykorzystywane w 4CF są zintegrowane
z systemem GFIS.
Ilość informacji stale rośnie, analizowanie danych wydaje się nie mieć końca. Ile czasu zajmuje przeprowadzenie foresightu strategicznego?
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Obecnie dla Narodowego
Centrum Studiów
Strategicznych pracujemy
nad badaniami dotyczącymi
potencjału technologicznych
środków odstraszania – są
to takie ofensywne narzędzia
walki, jak: rakiety Cruise
i JASSM, baterie przybrzeżne
czy ofensywne środki walki
elektronicznej. Ponadto
pracujemy nad projektem
badawczym dotyczącym
rozwoju naszego regionu,
finansowanym przez
Międzynarodowy Fundusz
Wyszehradzki.
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Zgodnie z klasyfikacją
Foresight Education and
Research Network, w
2012 r. 4CF dołączyło
do grona najlepszych
na świecie organizacji
i firm zajmujących się
foresightem i doradztwem.
Na liście znajdują się m.in.:

DARPA

Research Center

Advanced Concepts

Deloitte

Ideo

TED

FBI Futures Working
Group

Kurzweil Accelerating
Intelligence

The Millennium
Project

IBM Almaden

NASA Institute for

Trend Union

Oczywiście: foresight strategiczny obejmuje analizę rozmaitych konsekwencji wprowadzenia na
rynek nowych technologii. Samochody jeżdżące bez kierowcy wiążą się nie tylko z kwestiami
dotyczącymi bezpieczeństwa – takie auta będą
niemal bezwypadkowe, więc wydatki państwa na
ratownictwo medyczne i rehabilitację znacząco
spadną – lecz także z przebudową infrastruktury
miejskiej – parkingi w centrach miast mogą się
okazać niepotrzebne – oraz zmianami w prawie
o ruchu drogowym, designie czy stylu życia.
Przykładem jeszcze większej zmiany, która wpłynęła na losy całej cywilizacji była koncepcja świata bez
wojen. Jeszcze w 1940 r. nikt nie uwierzyłby w to, że
można powołać organizację, która będzie skutecznie
stała na straży pokoju. Gdy skończyła się II wojna
światowa, miliony ludzi na całym świecie spodziewały się wybuchu kolejnej. Patrząc w przeszłość,
widziano tylko pasmo konfliktów pochłaniających
życie milionów osób. ONZ odmieniła tę sytuację
i świat mógł się rozwijać. Przyjmowane założenia
są uwarunkowane psychologicznie. Amerykańscy
psychologowie Jordi Quoidbach, Daniel Gilbert

Całej wiedzy o foresightcie nie
zdobyliśmy z podręcznika. Gdy
opanowaliśmy podstawy, sami
zaczęliśmy prowadzić badania
metodologiczne oraz wdrażać i
rozwijać opracowane przez nas
rozwiązania.
Samo zbudowanie podstaw do wykorzystania foresightu w zarządzaniu trwa kilka tygodni. Badania
zwykle trwają kilka miesięcy, najdłuższe nawet
kilka lat. Niektóre zagadnienia wymagają tzw.
ciągłego skanowania horyzontu – w ich przypadku
foresight nigdy się nie kończy. Owocem projektu
foresightowego mogą być nie tylko raport czy rekomendacje strategiczne, lecz także zbudowanie
kultury organizacji czy technicznych środków
służących do monitorowania otoczenia.
Czy na zlecenie foresightu mogą sobie pozwolić
wyłącznie zamożne korporacje?
Nie, foresight strategiczny zamawiają zarówno
duże, jak i średnie czy małe przedsiębiorstwa.
Wśród naszych klientów zdarzają się MŚP z Polski, wręcz rodzinne przedsiębiorstwa produkcyjne.
Pomagamy im w sprostaniu strategicznym, dłu70

goterminowym wyzwaniom, m.in. w kwestiach
technologicznych, a także w zarządzaniu ryzykiem
związanym z eksportem na Wschód, w tym na
pogrążoną w wojnie Ukrainę – niepewność działalności na tym rynku jest bardzo wysoka. W Polsce
świadomość potrzeby planowania długoterminowego dopiero dojrzewa, dlatego większość naszych
klientów jest spoza kraju.
Myśląc długoterminowo, jeśli spełnią się wizje
prezentowane na targach motoryzacyjnych
i elektroniki konsumenckiej, na przykład za
kilka lub kilkanaście lat samochody będą prowadziły się same. Auta nie będą przypominały dzisiejszych modeli, a producenci szyb czy wycieraczek mogą stracić zlecenia. Czy foresight zlecony
np. przez poddostawcę części samochodowych
bierze pod uwagę tak daleko idące zmiany?
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i Timothy Wilson są autorami koncepcji „The End
of History Illusion”. Według hipotezy iluzji końca
historii ludzie wierzą, że wszystko to, co miało się
zmienić, już się zmieniło. Mimo że w rzeczywistości
zmiany następują bezustannie, to większość osób,
niezależnie od wieku, sądzi, że np. ich oczekiwania wobec życia już się ugruntowały, a przyszłość
będzie taka, jaka jest teraźniejszość. Obecnie nie
wyobrażamy sobie życia bez smartfonów ani tego,
że – m.in. dzięki dokonaniom w dziedzinach neuroelektroniki – pudełka z dotykowymi ekranami
zostaną zastąpione inną technologią, prawdopodobnie niewymagającą użycia materialnego interface’u.
Jeśli będziemy się mogli komunikować bez użycia
takich mobilnych gadżetów, jakie kupujemy obecnie, to producenci hardware’u i software’u powinni
się zacząć przygotowywać do przeprojektowania
swoich modeli biznesowych.
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Zmiany dotyczące aranżacji wnętrz również
zajdą znacznie dalej niż zapanowanie mody na
pomijany dotąd kolor czy markę.
Nie chciałbym przewidywać tego, jaki odcień tapicerki będzie promowany na targach meblowych
w Mediolanie w przyszłym roku – to dla nas zbyt
krótki horyzont czasowy i zbyt banalny temat.
W 4CF koncentrujemy się na zmianach gospodarczych, społecznych i politycznych. Na pytanie
o kolor nie odpowiem, ale chętnie odpowiem na
pytania dotyczące przyszłości krzesła. Naszym
klientom z branży wyposażenia wnętrz doradzamy w kwestiach strategicznych, m.in. dotyczących
przyszłości produkcji. Interesują ich, z jednej strony,
zagadnienia związane z globalnym przesuwaniem
się kapitału – outplacementem produkcji, przebiegiem i rozwojem łańcuchów logistycznych na
świecie – a z drugiej, z dostępem do puli najbardziej
utalentowanych designerów i techników, których
w Polsce brakuje. Wartość dodana zawarta w cenie
detalicznej krzesła zależy od tego, ile i jaka wiedza
kryje się w tym produkcie: czy jest to wiedza stolarza
z wykształceniem zawodowym, czy tego z wykształceniem technicznym, a może zespołu designerów,
ergonomów i materiałoznawców z doktoratami.
Czy rozwój technologii druku 3D może wstrząsnąć meblarstwem?
Już w latach 90. ubiegłego wieku autorzy koncepcji
learning-intensive society dotyczącej lat 30. XXI
w. wskazywali, że indywidualizacja i additive manufacturing – w tym druk 3D – nabiorą dużego
znaczenia. Dziś nie traktujemy tego modelu opracowanego pierwotnie przez OECD jako prognozy,
lecz jako punkt odniesienia i przykład niesztampowego sposobu myślenia. Teraz wiemy również to, że
w laboratoriach trwają prace nad jeszcze bardziej
obiecującymi technologiami, które mogą zastąpić
i powstrzymać rozwój druku 3D. Niewykluczone,
że replikatory rodem ze „Star Treka” przestaną
być fantastyką, a wyposażenie naszych domów
będzie powstawało dzięki osiągnięciom w dziedzinie bioinżynierii. Takie innowacje, zanim staną się
powszechnie dostępne, muszą jednak przejść długi
proces naukowego i biznesowego doskonalenia.
Naszym zadaniem jako foresighterów jest zmniejszenie ryzyka związanego z takimi procesami.
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