Foresight az üzleti szektorban

Foresight az üzleti szektorban

Éva Hideg
Anna Kononiuk
Anna Sacio-Szymańska
Stefano Tommei
Gergely Tyukodi

2017

Tartalom
Stefano Tommei, Anna Sacio-Szymańska

1. Bevezetés a foresight módszertanába
1.1. A vállalati foresight koncepciója
1.1.1. A szervezet megváltozása
1.1.2. Menedzsment
1.2. Következtetések

3
3
5
7
8

Gergely Tyukodi, Éva Hideg

2. A vállalat profilja, amely nagy valószínűséggel hasznot
fog húzni a foresightból

9

Anna Kononiuk

3. Foresight érettségi modell
3.1. Bevezetés
3.2. Érettségi szintek
3.3. Foresight Érettségi Modell (FMM) – felmérés

11
11
11
12

4. Felhasznált irodalomjegyzék

21

1. Melléklet: A projekt partnerek bemutatása

22

Foresight az üzleti szektorban
Fordították: Hideg Éva és Gáspár Judit
Ez a füzet egy praktikus eszköz a vállalatok számára, hogy gyors bevezetést kapjanak a foresight módszertanába és az
abban rejlő lehetőségekbe, amelynek révén rendszeres és evidencia bázisú támogatáshoz juthatnak, hogy azonosíthassák
egy vállalat stratégiai orientációját. A füzet olyan alapvető vállalati tulajdonságokkal is szolgál, amelyeknek
a legnagyobb haszna van a forsightban. Emellett végigvezeti olvasóját egy felmérésen, aminek a célja az, hogy értékelje
a vállalat, vagy egy szervezet jelenlegi belső foresight képességét. A füzet bemutatja a Mobilising corporate foresight
potential among V4 countries (FOR_V4) c. project egyik fő eredményét. További információt lásd az 1. Mellékletben.
A kiadvány a Nemzetközi Visegrádi Alap (International Visegrad Fund, IVF) támogatásával jött létre: a 21520129.
számú Standard Grant keretében, A vállalati foresight tevékenység élénkítésére a Visegrádi országokban címmel
(Mobilising corporate foresight potential among V4 countries, FOR_V4).
ISBN 978-83-7789-453-8
Grafika a borítón: © Sarunyu_foto; kras99 – fotolia.com
Publishing House of the Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute in Radom
26-600 Radom, 6/10 Pułaskiego Street; phone (+48 +48) 36-442-41, fax (+48 +48) 36-447-65
e-mail: instytut@itee.radom.pl http://www.itee.radom.pl

2

2

1
Bevezetés a foresight módszertanába
Stefano Tommei*, Anna Sacio-Szymańska**
*
**

State Street Bank GmbH (Poland Branch), e-mail: tommeistefano@gmail.com
Institute for Sustainable Technologies – NRI, e-mail: anna.sacio@itee.radom.pl

Napjainkban a vállalatoknak foglalkozniuk kell a nagyon turbulens gazdasági feltételekkel. A mai piac lehet, hogy nem
az a piac, amelyik biztosítja a holnap profitját. Egy vállalat legjobban eladható terméke lehet, hogy váratlanul divatja-múlttá
válhat és lehet, hogy a piac visszautasítja azt. Ehhez hasonlóan a jelenlegi társadalmi és politikai környezet is hirtelen
átértékelés, felforgatás tárgyává válhat. Az alapvető piaci ismeretek és tapasztalatok olyan értékes tőkét képviselnek,
amely segítheti a vállalkozókat abban, hogy a mérsékelt sokkokon túljussanak és túléljenek. De lehet, hogy ezek sem
nem elégségesek ahhoz, hogy új és/vagy optimális utakat találjanak a vállalkozók a porfitszerzésre, sem nem védik meg
a vállalatot a váratlan üzleti balsikertől és csődtől. Az üzleti környezetet ma domináló és determináló elemek a gyors,
kölcsönösen összekapcsolt és nem folytonos (ang. rapid, interconnected and discontinuous, rövidítve R.I.D.) változások.
Annak érdekében, hogy a vállalatok megfeleljenek a R.I.D változások követelményeinek olyan új kapacitásokat és új
képességeket kellene fejleszteniük, amelyek a készenlét, a flexibilitás és a szenzitivitás felé orientáló proaktív attitűdökön
alapulnak. Speciálisan, a vállalatoknak szükségük van:
1. rugalmasságra: a normalitáson túllépő képességre rendkívüli egyensúlytalanság után;
2. gyorsaságra: az új kihívásokra azonnal választ adó képességre; az információ gyűjtésére, elemzésére és szelektálására,
valamint gyors döntéshozásra, hogy fellendítsék és/vagy új irányba orientálják az üzletet;
3. ”kétkezességre”: arra a képességre, hogy folyamatosan bevezessenek termék és folyamat-innovációkat mind
folyamatos, mind pedig romboló változásként.
4. Képesség arra, hogy életképes vállalati funkciókat és folyamatokat hozzanak létre, amelyek el fognak vezetni
magas teljesítményű kultúrához annak ellenére, hogy a kritikus kihívás egy szükségszerű, de még nem mérhető
R.I.D. változás. A foresightot kétségtelenül a lehető legnagyobb fontosságú eszköznek tekinthetjük, amellyel az ilyen
helyzeteket hatékonyan tudjuk kezelni.

1.1. A vállalati foresight koncepciója
Először is hangsúlyoznunk kell azt, hogy a foresight sem nem célja, sem nem következménye “ a jövő prdikciójának
vagy előrejelzésének”. Másodszor a foresight soha nem fogja egy konkrét képét festeni a Jövőnek, sem pedig nem fog
egzakt instrukciókat szállítani ahhoz, hogy megalkossuk az ideális jövőt vagy, hogy elkerüljük a nemkívánatos jövőt.
Hasonlóan a foresight kutatók és gyakorlati szakemberek nem képesek jó és pontos választ adni bizonyos társadalmi,
gazdasági, politikai vagy környezeti dimenzióval bíró fejlődési kérdésekre.
Ehelyett, amit a foresight tud, az az, hogy lefekteti a kereteket és bepillantást ajánl ahhoz, hogy miként kell azonosítani,
elemezni, megérteni, megvitatni, átformálni, összekapcsolni változó trendeket, eseményeket és más kérdéseket, amelyek
relevánsak lehetnek egy embercsoport számára, amelyeknek közös problémáik (termékstratégia, K+F politika, beruházási
terv, biztonság stb.) vannak.
A foresight sok módszert és eszközt (mind kvantitatívokat, mind kvalitatívokat) használ abban a koncertben, amiben
strukturált és konstruktív módon gondolkodik egy ország, egy iparág, egy szervezet jövőjéről. A jövő fogalma alatt
különféle alternatív, egymást kölcsönösen nem kizáró forgatókönyveket értünk, amelyek megtörténhetnek a végbemenő
változásokkal összhangban (Ezért beszélünk jövőkről!)
A foresight aktuális célja ezért az, hogy “informáljon a jövőkről és ancticipálja a jövőket” az elemzések szintjén.
Természetesen a foresight a gazdag metodológiai alapvetésével együtt egy sokoldalú és adaptálható analitikus
tervezési eszköz. Jóllehet univerzalitása ellenére gyakorlatilag kizárt “az egy méret illesztése minden formulára vagy
eljárásra” felhasználási mód alkalmazása. A foresight megköveteli speciális képességek és kompetenciák kiépítését (vagy
megvételüket), amelyekkel a foresight tevékenység kivitelezhető.
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Annak érdekében, hogy megpróbáljunk segíteni a vállalatoknak abban, hogy miként foglalkozzanak gyors,
kölcsönösen összekapcsolt és nem folyamatos változásokkal, ebben a fejezetben néhány technikai és operacionális ajánlást
fogunk nyújtani a foresight vállalati használatára vonatkozóan.
A vállalati foresight (V.F.) “egy participatív és szisztematikus folyamat (Becker 2002, Burmeister et al 2004), ami
a jövőre úgy tekint, mint egy középtávú vizió (Daheim, Uerz 2008), ami azonosítja a kockázatokat és a lehetőségeket (Cuhls
2003) a társadalmi-kulturális, gazdasági, környezeti, politikai, jogi és technológiai (STEEPVL) területeken (Rohrbeck et al.
2007) azzal a céllal, hogy támogassa a döntéshozást, beindítsa az innovációs folyamatot (Burmeister et al 2004), azonosítsa
az új üzleti modelleket és építsen forgatókönyveket kommunikációs céllal” (Daheim, Uerz 2008).
A vállalati foresightnak ezért a következő működési céljai vannak:
• nyújtson anticipációs üzleti intelligenciát (azonosítsa az emergens jelenségeket és a változás korai evidenciáját – az
ún. “weak signal”-okat, gyenge jeleket);
• nyújtson aktuális és hatékony támogatást (víziót, stratégiát, irányokat, prioritásokat stb.) a döntési folyamathoz;
• váljék egy innovációt katalizáló eszközzé (az innovációs folyamat egy olyan inputjává, ami kezdeményezi és
menedzseli a folyamatot innovációs hálózatok létrehozásán keresztül);
• indítványozzon új üzleti modelleket (a jelenlegi üzleti modellek átformálásával és/vagy találjon új fejlődési utakat az
üzlet számára/vezessen be új üzleteket);
• javítsa a folyamatos tanulás attitűdjét és annak képességét, hogy tisztázni, kommunikálni, alkalmazni és aktualizálni
tudjuk egy vállalat stratégiai választásait (belső integritás, folyamatos visszacsatolás, társadalmi elkötelezettség és
felelősség-vállalás).
Ha a fentebb írtak megvalósulnak, akkor a vállalati foresight stratégiai céljai elérhetőek lesznek az alábbiak által:
• trend előrevetítése és az üzleti haszon megértése révén;
• megfelelő időbeni reagálással a fenyegetésekre és a kockázatokra mielőtt azok válsághoz vezetnének;
• A stratégiai menedzsment, a kutatás és a folyamatos szervezeti tanulás ismételt megerősítésével.
A vállalati foresight relatív újdonsága ellenére a tudományoknak ez a területe mélyen benne gyökerezik a stratégiai
menedzsment, az innovációs menedzsment és a jövőkutatás irodalmában (ahogy ezt az 1. ábra mutatja).
STRATÉGIAI MENEDZSMENT

INNOVÁCIÓS MENEDZSMENT

JÖVŐKUTATÁS – A JÖVŐ TANULMÁNYOZÁSA

Külső Változás/ Folyamatos és Radikális
Ansoff, 1976; Shrivastava & Grant, 1985/
Whitehead, 1933; Tushman et al., 1985;
Brown & Eisenhardt, 1997

Szétzúzó Innováció
Christensen, 1997

Gyenge Jelek
Ansoff, 1976

Radikális Innováció
Lamber & Spekman, 1997; Dushnitsky & Lenox,
2005; Arnold, 2003; Stevens & Burley, 2003;
Gemünden et al., 2007;
O’Connor & De Martino, 2007

Szabad Kártyák
Ayres, 2000; Van Notten et al., 2005;
Saffo, 2007

Környezeti Vizsgálat/Kompetitív –
Technológiai – Üzleti Intelligencia
Jain, 1984; Osborn, 1998; May et al., 2000;
Day & Schoemaker, 2004
Értelmezés
Weick, 1979
Szervezeti “Kétkezesség”
Tushman & Oreilly, 1996; Andriopoulos &
Lewis, 2009; Raisch et al., 2009
Rugalmasság
Weick & Sutcliffe, 2001

Netwörköző Képességek
Pittaway et al., 2004
Abszorpciós Képességek
Cohen & Levinthal, 1990;
Zahra & George, 2002; Lichtentaler, 2009
Nyitott Innováció
Chesborough, 2003; Lichtentaler, 2008http://
local/index.html

Előrejelzés
Cuhls, 2001; Phillips et al., 2006; Cuhls, 2003
Lehetséges Jövők
Gerybadze, 1990; McMaster 1999; Cuhls, 2003
Scenárió-tervezés
Kahn, 1967; Van der Heijden, 2004
Nemzeti Foresight Programok
Martin, 1995; Blind et al., 1999; Grupp &
Linstone, 1999; Cuhls, 2003; Porter et al., 2004

Döntéshozási folyamat
Mitzberg, 1979mint már fentebb kifejtettük,

1 ábra: Vállalati foresight ahogy az beágyazódik más tudományterületekbe
Forrás: saját készítés, amely De Toni et al 2015, 90-92 old. munkáján alapul.

Ahogy azt már fentebb kifejtettük, a vállalati foresight bevezetése az üzleti tevékenységbe speciális szervezeti és
egyéni képességeket és kompetenciákat igényel. Ha nem szakszerűen alkalmazzák a foresightot, akkor abból nem jönnek
létre az elvárt eredmények; hasonlóan, ha azt egyszeri, kapcsolódás nélküli tevékenységként alkalmazzák, akkor az nem
fog hosszan tartó hatásokat eredményezni.
A vállalati foresight számára lényeges, hogy valós hasznot hozzon, jövőorientált kultúrát fejlesszen. Ahhoz
szükséges az, hogy a vállalati foresight alkalmazás egyezzen meg a foresight elveivel és új aktivitásként koherensen
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alkalmazzák, például a vállalatnál hozzanak létre a foresight műveléséhez megfelelő szervezeti struktúrákat, folyamatokat
és metodológiákat.
A vállalati foresight tevékenység bevezetése egy vállalatnál sok különféle úton megvalósulhat. Jóllehet, a kialakuló
mainstream vállalati foresight tudomány duális közelítésmódot támogat, ami a két következő fő pilléren alapul (De Toni
et al 2015):
1. a szervezet megváltozása;
2. a menedzsment megváltozása.

1.1.1. A szervezet megváltozása
Minden vállalatnak, KKV-nak és nagyvállalatoknak tekintet nélkül arra, hogy milyen szektorban (alacsony, vagy
magas technikájú területeken) működnek, három fő szervezeti változást kellene bevezetniük, ha vállalati foresightot
szeretnének folytatni rendszeres üzleti tevékenységként. Ezek az alábbiak:
• a K+F elkülönítése, és azok mindegyikének támogatása megfelelő melléktevékenységekkel (külön-külön foresighttal
és marketinggel);
• a forsight tevékenység számára szervezeti struktúra létrehozása;
• az egyéni foresight képességek, készségek fejlesztésének lehetővé tétele a kulcs- alkalmazottak és -menedzserek
között.

A kutatás és a fejlesztés (K+F) elkülönítése
Azon KKV-k számára, amelyek folytatnak K+F tevékenységet, de kisebb mértékben, mint a nagyvállalatok, ez
a javaslat lehet, hogy kisebb fontosságúnak tűnik. Tekintettel arra, hogy ellenkező a helyzet: a K+F döntő fontosságú és
teljesen maga alá gyűri a jövő felé mutató duális közelítésmódot, amivel minden üzleti entitásnak rendelkeznie kellene.
A Kutatás úgy értelmezhető, mint minden olyan aktivitás, amelynek az a célja, hogy új technológiai megoldásokat vagy
releváns innovációkat találjon, ahol a Fejlesztés úgy írható le, mint a prototípusok előállításának és az új termékfejlesztésnek
a folyamata (De Toni et al 2015). A K+F aktivitások lefedhetik a termékfejlesztés összes, vagy egyes kiválasztott fázisait.
Ezek belülről vezethetők; vagy kiszervezhetők egy külső szervezetnek, vállalatra szabottak, vagy megvásárolják a standard
megoldásokat a fejlesztőtől. A K+F szakadatlan vagy alkalmi aktivitás lehet.
A K+F tevékenységeket rendszerint együtt, összekapcsolva folytatják, igen gyakran anélkül, hogy meghatároznák
pontosan azok céljait és feladatait. Az ilyen kombinációt sokáig eredményesnek és hatékonynak tartották. Azonban,
a vállalati foresight filozófiájával összhangban, ez a gyakorlat egy rossz feltételezésen alapul, ami következményében
ártalmas lehet az üzlet szempontjából. Helyes, áttervezett feltételezést kellene figyelembe venni eltérő időperspektívák
koncepciójára és az elvégzett aktivitások természetére vonatkozóan, amelyek mind a Kutatásra, mind a Fejlesztésre
jellemzőek.
Egyrészt a Fejlesztés a mai világra fókuszál, piac által húzott és a jelenlegi helyzet kihasználására orientált, mivel
követi a mai fogyasztók igényeit. Mint ilyen, a Fejlesztés a folyó problémákat nevezi meg, és rövid távú a perspektívája.
Az ajánlott és indokolt támogatása a Fejlesztésnek a marketing: megjavított (vagy elkülönített) termékek promóciója
a jelenleg létező piacokon.
Másrészt a Kutatás arra fókuszál, hogy mi következhet, vagyis technológia által nyomott és új területek feltárására
orientált, ahol elképzelik a holnap fogyasztóinak és piacainak tulajdonságait, és igényeit. Mint ilyen, a Kutatás a fejlődési
lehetőségeket szólítja meg, és közép- vagy hosszú távú perspektívája van. A foresight adekvát tulajdonságaival tudja
támogatni az ilyen tevékenységet: segít gyűjteni, szűrni, elemezni és megérteni a társadalmi, technológiai, gazdasági,
környezeti, politkai jogi (STEEPVL) trendeket és értékeket.
Valójában a K+F összevegyítése nem optimális megoldás. Zavar keletkezhet az üzleti tevékenységek prioritásai
között, lehet, hogy a vállalati célok félresiklanak és torzulnak. Továbbá van egy másik fontos akadály is: ez pedig az
időperspektívák rossz párosítása. Gyakran a kombinált K+F tevékenységek a rövid távú megoldásokat preferálják, amelyek
révén a mára túl nagy hangsúlyt helyeznek, és a jelenlegi eladások növelését célozzák meg. Hosszú távon a Fejlesztési
tevékenységekre költött túlzott mértékű beruházások a gyors, nemfolytonos és kölcsönösen összekapcsolt változásokkal
való szembenézés képtelenségét eredményezhetik.
Összegezve, a Kutatás és a Fejlesztés elkülönítésére tett javaslat lehetővé fogja tenni a rövid, a közép és a hosszú távú
célok elérését a megfelelő módszerek és aktivitások használatán keresztül. A legfontosabb, hogy ezzel lehetővé válik az,
hogy a Kutatás és az azt támogató foresight tevékenységek megszólíthassák a holnap világát és annak kihívásait.
Szervezeti struktúra létrehozása a foresight tevékenység számára
Ha már egyszer a megszólított kutatás és a fejlesztés tevékenységét megosztottuk és kijelöltük a valós
időperspektívákat, akkor a következő lépés egy adekvát struktúra választása lesz a foresight vállalati tevékenységének
folytatására.
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A foresight különböző struktúráit lehet megkülönböztetni a szakirodalom és a gyakorlat alapján. A vállalaton belüli
foresight tevékenységek természetére vonatkozó döntés meghozható a célok és az elvált eredmények, az elérhető források
és a piaci referenciák alapján. Figyelembe véve az olyan jellemzőket, mint a team összeállítása, az aktivitás ideje, feladatok,
aktivitás típusok és láthatóság a vállalatnál, négy fő szervezeti struktúra (Becker 2002, Daheim, Uerz 2008) ajánlható
a vállalati foresight alkalmazására:
I. Gyűjtőhely (Collecting Post): ez egy szakértői team egy speciális projektben, aminek tagjai meghatározott időperiódus
alatt dolgoznak azért, hogy összegyűjtsék a létező információt az üzlet mikro környezetére vonatkozóan; ez rendszerint
be van integrálva a kutatási osztály állandó stábjába és kicsi a láthatósága a vállalatnál.
II. Kiszervező (Outsourcer): ez lehet egy szakértői csoport vagy egy erre szánt kutatóközpont egy speciális projektben,
akiknek tagjai egy meghatározott időperiódus alatt azért dolgoznak, hogy információt gyűjtsenek az üzlet makro
környezetére vonatkozóan; lényegében ők szervezik ki a foresight folyamat egyes részeit, amelyek a vállalat belső
céljain alapulnak. A team/központ jól látható a vállalaton belül és kívül.
III. Megfigyelőtorony (Observatory): ez egy stabil és autonóm foresight egység, ami olyan szakértőkből áll, akik gyűjtik
a létező és az új adatokat, amelyek a vállalat számára stratégiailag fontosak. Ez egy független funkció a vállalatnál,
van saját költségvetése és tevékenységei jól láthatóak a vállalat minden szintjén.
IV. Agytröszt (Think Tank): ez egy stabil, autonóm és teljes munkaidős jövőkutató szakértőket tartalmazó team, azzal
a céllal, hogy gyűjtsék a speciális információt az üzlet makro szintjéről, megnevezzék a nagy kihívásokat, irányítsák
a vállalatnál a stratégiát és viziót. Ez egy megalapított vállalati osztály/részleg, ami globálisan működik együtt külső
szakértői netwörkökkel. Optimális láthatósága van a vállalaton belül és azon kívül is.
Az azonosított struktúra a foresight iránti szükséglet növekvően különböző szintjét reprezentálja: minél jobban
intézményesült, annál nagyob mértékben van igénye a vállalatnak a foresightra. Például egy kisvállalkozás, ami inkább
egy tradícionális szektorban működik, az a bizonytalanságok menedzselését a saját üzleti környezetében képes kezelni,
ha a “Gyűjtőhely” struktúrát alkalmazza. Míg egy közepes méretű vállalatnak, ami egy radikálisan innovatív területen
versenyez, gondolnia kellene arra, hogy a “Megfigyelőtorony” vagy az “Agytröszt” struktúrába ruházzon be azért, hogy
jobban megfeleljen azoknak a kihívásoknak, amelyek a vállalata külső környezetében támadnak.

Az egyéni foresight képességek fejlesztésének lehetővé tétele a kulcs-alkalmazottak
és -menedzserek között
Miután egy vállalat kiválasztott egy struktúrát, annak rendje és módja szerint kell kiválogatnia az embereket, akik
létre fogják hozni a forsight tevékenységeket. E terület létező publikált munkái tárgyalják azoknak a humán képességeknek
a kulcsfontosságát, amelyek biztosítják a jövőkutatási munkák minőségét és azt, hogy azok révén releváns változásokat
fognak bevezetni a szervezetbe (Daheim et al 2016, Kuusi et al 2015, Kononiuk, Sacio-Szymańska 2015, Bootz 2010,
Cunha at al 2006, Major et al 2001). Nem szükségszerű, hogy az emberek a struktúrában szakértő jövőkutatók legyenek;
mindazonáltal, ha menedzserek, vagy kulcs-alkalmazottak, akkor nekik kell rendelkezniük olyan egyéni tulajdonságokkal,
amelyek vagy képessé teszik őket a foresight tevékenységre, vagy kell nekik ajánlani tréningeken vagy képzéseken való
részvételt, hogy az ilyen tulajdonságaikat erősítsék. A megkövetelt kompetenciák a következők:
• külső fókusz és kapcsolat a külső netwörkökhöz, amelyek a vállalat mikro/makro környezetében találhatók (vállalaton
kívülre látás és a periféria folyamatos monitorozásának képessége);
• világos gondolkodás, nyitott és szenvedélyes közelítés az információhoz, adatokhoz és érvekhez (világos és hatékony
analitikus és kommunikációs képességek, amelyek képessé teszik a stratégia akciókká alakítását);
• a mikro/makro környezet kíváncsi és érzékeny vizsgálatának elképzelése (kreativitás és bátorság a kockázatos
lehetőségek azonosításához, és azoknak a vállalati hozzáadott értékké alakításához);
• teljes részvétel és erős vállalati belső netwörk, ami kooperatív környezetet teremt a forsight számára (emberek
összekapcsolásának, a kollégák inspirálásának képessége, az idő új témákra megosztásának képessége, bizalomépítés
képessége);
• tanulni akarás (állandó erőfeszítés, hogy növekedjék a tudás a mikro/makro környezetről, hogy javuljon az előnyök
és a kockázatok értékelése).
Csoportépítés, ami a fentebb említett egyéni képességeket ővezi, és lehetővé teszi a foresight aktivitás állandó
alkalmazását a vállalat formális struktúrájának bármelyik szintjén. Ez a közelítésmód a foresight folyamatba történő belső
és a külső inputok hatékony kombinálását is lehetővé fogja tenni.
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1.1.2. Menedzsment
Ha egyszer a vállalati szervezet adekvátan megoldotta azt, hogy erősítse a foresight tevékenységet, akkor itt az
ideje a folyamat karakterét is létrehozni, vagyis elhatározni azt, hogy miként kell ezeket a tevékenységeket menedzselni.
Az ebben a pontban vitatott kérdések magukba foglalják a foresight folyamat formáját, orientáltságát, metodológiáját,
módszereit és technikáit.

Forma
A folyamat egyaránt lehetséges formális (mint ahogy azt néhány irodalom előirányozza és néhány vállalat alkalmazza
(Godet 1985, Hines 2006), vagy informális (esetről esetre/ad hoc közelítésben a menedzsment dönti el) kivitelezésben.
Orientáció
A vállalati foresightnak négy fő orientációja lehet, ami megfelel annak, hogy a vállalat milyen fő érdekek mentén
foglalkozik a jövő kihívásaival (Rohrbeck et al. 2007):
a. fogyasztói foresight;
b. konkurrensi foresight;
c. technológiai foresight;
d. politikai és környezeti foresight.
A vállalati foresight folyamat fókuszálhat egy speciális orientációra főként akkor, ha a kiválasztott struktúrája ad
hoc. Egyik orientáció sem előírt és az orientációk fontossági szintje közvetlenül függ az érdekelt vállalkozás speciális
tulajdonságaitól. Mindazonáltal, egy igazán teljes foresight folyamatnak, aminek célja az, hogy elemezze a vállalat számára
lehetséges jövők körét, mind a négy orientációt célba kellene vennie azért, hogy sokoldalú perspektívát tudjon ajánlani
minden potenciális jövőszcenárió számára.
Metodológia
Bármiféle analitikus elemzés adatokat igényel ahhoz, hogy eredményekhez jussunk. A felhasznált adatok az alábbiak
lehetnek:
• a múlt információi (vagyis statisztikai adatok),
• a jelenlegi tudás (vagyis a monitoringból származó eredmények),
• a logika, intuíció, modellezés és/vagy értékelés (vagyis Delphi stb. módszerek).
Amikor az elemzés csak a múlt információira van alapozva, akkor utólagos bölcsességről, hátranézésről (hindsightról) beszélünk, (a Mi történt? kérdésre adott válaszra támaszkodunk): a múlt tapasztalatai és helyzetei ajánlanak ésszerű
alapot a jelen megértésének az elkezdéséhez.
Amikor az elemzés főként a jelen ismeretén alapul, akkor a dolgokba történő belelátásról, (insight-ról) beszélünk (arra
a kérdésre keressük a választ, hogy Milyen ok-okozati kapcsolat van X és Y között?): a különböző összefüggések megértése
segít a jelenlegi és a jövőbeni helyzetek megértésében a változó környezetre vonatkozóan.
Jóllehet, a vállalati foresightból nyert outputok lehetővé teszik, hogy vállalat tegyen egy lépést előre: döntés hozzon
azon adatok használatával, amelyek előállításának a célja a lehetőségek és a kockázatok anticipálása volt. Emellett a múlt
informáiók ismerete és a jelent jellemző viszonyok megértése közepette a foresight tevékenység átformálja az adatokat
a logika, az intuíció a modellezés és/vagy értékelés alkalmazásán keresztül. “Mi történik, ha B történik meg A helyett?”
Ahhoz, hogy válaszoljon a vállalat erre a kérdésre olyan metodológiát kell alkalmaznia, amely lehetővé teszi különféle
forgatókönyvek készítését, melyek figyelembe veszik a szabad kártyákat, a gyenge jeleket, és mindezek által kiváltható
lehetséges következményeket.
Módszerek és technikák
A vállalati foresight eszköztára olyan módszerek és technikák gyűjteményét tartalmazza, amelyeket a foresight más,
a rá hasonlító tudományterületekről örökölt. Egy vállalat választhat olyan módszert (kvantitatívat vagy kvlaitativat), ami
leginkább megfelelő foresight elemzésének speciális igényeihez. (Ahogy ezt az alábbi 1. táblázat mutatja.)
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1. táblázat: Kölcsönös kapcsolatok a vállalati szükségletek és a foresight módszerek között
Szükséglet

Ajánlott módszer/technika

A szakértők kollektív felmérése

Delphi, jövőkerék, interjú és csoportos vita

Adatsorok felrajzolása és más kvantitatív mérések

Ökonometria, trendhatások elemzése, regresszió analízis,
strukturális analízis

Az események, a trendek és az akciók közötti kapcsolatok
megértése

Rendszerdinamika, multi-ágens modellezés, trendhatások
elemzése, kölcsönhatás elemzés, döntési fa, jövőkerék,
szimuláció, sokoldalú perspektívák, oksági elemzés

Akcióhoz vezető út meghatározása a bizonytalan jelenben

Döntéselemzés, roadmapping, technológiai sorozatelemzés

Lehetséges alternatív jövők felvázolása

Forgatókönyv, jövőkerék, szimuláció, multi-ágens modellezés

Annak megértése, hogy a jövő jobbra fordul

A jövő helyzete index (state of the future index: SOFI)

A változás nyomon követése

környezet felmérése, szövegbányászat

A rendszer stabilitásának meghatározása

Nemlineáris technikák

Forrás: De Toni et al 2015, p. 160.

A leggyakrabban használt módszerek és/vagy technikák a vállalati foresight folyamatokban:
forgatókönyvek (a módszer a legszélesebb körben alkalmazott a jövőkutatási területeken és kulcsmódszere a FOR_V4
projektnek);
• roadmapping;
• Delphi elemzés;
• kölcsönhatás módszer;
• kreatív és participatív módszerek.
Minden módszer magába foglalja (egy bizonyos mértékig) a trendelemzés, a környezeti felmérés elemeit. Ami
különbözővé teszi őket az az, ahogy az adatfeldolgozást, az értékelést és a modellezést csinálják. Továbbá, a fentebb
említett módszerek bármelyikének használata megköveteli a kritikus trade-off-ok számbavételét az elemzések során:
Kiterjedés vs. Mélység: a kiterjedés fontos, hogy sok lehetséges üzleti jövőt át tudjunk látni, de a kiterjedés is az, hogy
a sok lehetséges üzleti lehetőséget átfogjuk, de, ha nem nyújtjuk a rendszerek dinamikájának mély megértését, akkor lehet,
hogy nem tesszük lehetővé a megfelelő üzleti válaszokat és/vagy azok jó időzítését.
Analitikai pontosság vs. Képzelet: annak érdekében, hogy megértsük azokat az erőket, amelyek befolyásolják a világ
változásának mikéntjét, kvantitatív adatokon alapuló lemzésre van szükségünk. Mindazonáltal a folyamatban a kreatív
módszerek hiánya lehet, hogy nem teszi lehetővé, hogy első helyen azonosítsuk és megvitassuk a potenciálisan szétbontó,
váratlan “játékváltókat”.
A négy elem bölcs kombinálása, azaz: a forma, az orientáció, a metodológia, a módszerek és a technikák képezik
az előfeltételét a valóban hatékony vállalati foresight folyamatnak, köszönhetően a menedzsment tisztaságának, valamint
a metodológiai és a tartalmi minőségnek.
•

1.2. Következtetések
Nem könnyű küldetés egy teljesen új folymat bevezetése egy vállalatnál, ami felbomlasztja az üzlet megszokott vagy
tradicionális megközelítését és, ami kölcsönösen hat a piacra is. A szervezeti változások rendszerint megteremtik annak
szükségességét, hogy túljussunk a létező struktúrákon belüli ellenállásokon és surlódásokon. A rezisztencia erősödik, ha
nincs egy olyan adott recept, ami követhető az új folyamat sikeres alkalmazása érdekében. De, másrészt, a vállalat külső
környezetéből jövő állandó kihívásokkal szemben sokkal kockázatosabb beleragadni a hagyonmányos, ún. “business-asusual” közelítésmódba. Hosszú távon nincs alternatíva csak a jövőorientált tevékenységek folyamatos erősítése, mert csak
így lehet javítani a vállalati stratégiai menedzsment kapacitását.
Összegezve a vállalati foresight fő hasznai a következők (Tsoukas 2004, Rohrbeck, Schwartz 2013):
• egy kifejlesztett képesség a környezeti változások időben történő felismerésére és értelmezésére;
• a stratégiai tervezés folyamat javítása;
• az innovációs kapacitás növelése;
• a szervezeti tanulás és a stratégiai döntések alkalmazásának javított képessége;
• megnövekedett képesség az együtt dolgozó egységek döntéseinek befolyásolására.
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Világos, hogy a foresight egy olyan eszköz, ami csak bizonyos típusú vállalatok számára hasznos. A FOR_V4 projekt
keretében a különböző vállalatok képviselőivel folytatott szakértői vitára alapozva a foresightból nagy valószínűséggel
hasznot húzó vállalati profilt négy alábbi kulcsterület körül azonosítottuk:
• a vállalat mérete;
• szektorok, ahol a vállalatok üzleti tevékenységüket folytatják;
• menedzsmenti képességek és jártasságok és
• az alkalmazottak attitűdje a vállalati jövőformálásba történő demokratikus részvételhez.
A lefolytatott viták alapján a következő véleményeket fejtették ki a résztvevők a szektorokra vonatkozóan, ahol
a vállalatok üzleti tevékenységüket folytatják. A szektorok helyett a résztvevők arra fókuszáltak, hogy milyen típusú
piacokon lehet hasznos a foresight. Ezen kívül a résztvevők megkülönböztettek külső és belső piaci követelményeket
vagy aspektusokat, mint amelyek egyaránt fontosak, de jelentős különbségeket kínálnak. A vállalat külső környezetére
vonatkozóan a résztvevők azt találták, hogy a foresight különösen akkor fontos, ha a vállalat gyorsan változó környezetben,
mint a high-tech iparok esetében, működik. Az ilyen iparokban a változás üteme olyan gyors, hogy a túlélés egyetlen útja
az, ha a vállalatnak rugalmas, világos és elérendő céljai vannak, de, másrészt, a vállalatnak elég rugalmasnak is kell lennie
ahhoz, hogy legyőzze a környezeti változások rövid távú turbulenciáit. Stabil környezetben szintén fontos a világos cél és
irány, de, mert a környezet lassan változik, ezért a folytonos környezeti vizsgálódás nem lényeges a túléléshez.
A külső piac viszonylatában a másik fontos kérdéskör a piac komplexitása. Olyan területeken, ahol sok játékos hat
egymásra és közöttük a kapcsolatok annyira komplexek, ahol a célok megvalósítása több időt vesz igénybe, és ennélfogva
a vállalatok közötti kölcsönös kapcsolatok és a vállalati akciók egymásra hatásai erősítik a változást, ott a foresight nagyobb
stabilitást hozhat és reményt adhat a balszerencse kezelésére.
A belső környezetre vonatkozóan teljes egyetértés volt a vitázók között abban, hogy a foresight minden vállalat
számára hasznos lehetne, nem fontos a vállalat mérete, a foresight tevékenység betekintést nyújthatna és segítséget
adhatna a vállalat minden szintjén. A belső környezetre vonatkozóan a vállalati felsővezetéstől az alkalmazottak
szempontjáig történt az elemzés. A talált közös jellemző az volt, hogy mind a vezetésnek, mind az alkalmazottaknak
nyitottaknak, elfogultság menteseknek kellene lenniük, és készeknek kellene lenniük az innovációra és az új gondolatok
befogadására azért, hogy sikeres és hasznos foresight tevékenységet tudjanak folytatni a szervezeten belül. Ha a szervezet
nem kész és nem hajlandó szembenézni a változásokkal és vállalni a változásokat, akkor a foresight hasznontalan lesz, mert
azt fogják majd érezni, hogy az nem hozott semmi értéket a szervezetnek.
Más jellemzők, amelyek fontosak a felsővezetés szempontjából, a következők:
• légy látnok, képzelőerővel rendelkező,
• légy vezér típusú vezető, és
• legyen jó kommunikációs képességed.
A képzelőerővel rendelkezés tulajdonsága különösen fontos turbulens külső környezetben, ahol a változás mindennapos
jelenség. Ha a felsővezetésnek világos elképzelése van és tudatában van a változásoknak, amik befolyásolják a vállalat
jövőjét rövid és hosszú távon, és azt is tudja, hogy miként befolyásolják a jövőjét a változások, akkor a felsővezetés
látnoki, képzelőerővel rendelkező és nem csak követi a versenyt. Ilyen körülmények között a foresight és a foresight
tevékenységek sok hozzáadott értéket eredményezhetnek, de a legfontosabb, hogy a foresight stabilitást hozhat a gyorsan
változó környezetben.
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A képzelőerővel rendelkezés viszonylatában a menedzsment tulajdonságok egy másik aspektusa és ideája, amit
említettek a vita résztvevői, az, hogy a vezetésnek tudatában kell lennie a potenciális kockázatoknak is. A foresight nem
csak egy hasznos eszköze a jövő felé fordulásnak, és amivel sikereket lehet elérni a jövővel való foglalkozás terén, hanem
abban is segíthet a foresight, hogy azonosítsa a szervezetet fenyegető veszélyeket és a belső kockázatokat, amik a foresight
tevékenységet és a szervezet működését általánosságban megnehezítik.
Az nem elég, ha a felsővezetésnek letisztult víziója van és tudja, hogy miként kell feldolgozni a külső környezetből
jövő információkat, de arra is szüksége van, hogy képes legyen vezetni a szervezetet, megmutatni az alkalmazottaknak,
hogy a felsővezetők tudják, hogy mit csinálnak, tudják kezelni a bizonytalanságot, és íly módon képesek bizalmat
teremteni a foglalkoztatottak között még akkor is, ha minden kaotikusnak és bizonytalannak tűnik. Az ún. visionary
management-nek ez a leglényegesebb jellemzője, amivel a vezetés az alkalmazottakat munkára bírja, és a célok felé
vezető akciókat végeztet akkor is, ha nem tudja, hogy pontosan miként érhetők el a célok. Ily módon egy vezér típusú
felsővezetés bizalmat generálhat még a legnehezebb időkben is. De ez csak akkor képes működni, ha a felsővezetés
kooperatív gondolkodásmódot alkalmaz és az alkalmazottak arra vannak ösztönzve, hogy új ideákat találjanak ki, és ők is
be legyenek vonva a foresight folyamatba. Az utolsónak említett fontos jellemző a jó kommunikációs képesség. Képzeljük
el, hogy a felsővezetés nyitott gondolkodású, tehát képes befogadni az új ideákat, tudja, hogy melyik irány az, ami jobb
helyzetbe juttatja a szervezetet, jóllehet, az alkalmazottaknak nincs tudomásuk arról, amit a vezetés tesz, az a stabilitás,
amit a vezetés alkot, rejtve marad az alkalmazottak előtt. A felsővezetés alkalmazottak felé irányuló kommunikációja nem
segíti az alkalmazottakat abban, hogy lássák, amit a vezetés tesz, de képes a döntésekbe történő bevontság, a részvétel
érzését életre kelteni, hogy annak révén növelje az alkalmazottak szervezet iránti elkötelezettségét.
Amikor a workshopon az alkalmazottakról volt szó, akkor a következő, az előzőleg említett nyitott gondolkodásmódon
kívüli más tulajdonságok is napvilágra kerültek. Ezek az alábbiak:
• elkötelezettség a szervezet iránt,
• motiváltság, és
• részvétel a foresight tevékenységekben.
Az alkalmazottaknak ezek a tulajdonságai nem különlegesek, azok minden szervezet számára fontosak, és nem csak
akkor, ha a vállalat foresightot akar csinálni, de ezek kritikusak a foresight sikere szempontjából. A foresight egyik fő ideája
az alkalmazottak és más stakeholderek tudásának és elgondolásainak magába foglalása, mert a gyorsan változó időkben
és a komplex környezetben a szétesést kiváltó változások könnyen jöhetnek a szervezet bármelyik részéről és szintjéről,
továbbá mindenhonnan a külső környezetből.
Elkötelezett alkalmazottnak lenni egy olyan tulajdonság is, amit minden szervezet megkövetel azért, hogy sikeres
legyen, és mert ez a tulajdonság váltja ki az egyén felelősségét a szervezet víziója és céljai iránt, továbbá az egyén
hajlandóságát, hogy akcióba lépjen, ha az szükséges lesz. Az elkötelezettség az alkalmazott megnövekedett motivációjához
is vezet.
Ha elfogadjuk az említett foresight tulajdonságokat a szervezet szempontjából, akkor arra a következtetésre juthatunk,
hogy a felsővezetés és az alkalmazottak speciális attitűdje lényeges, akkor összefoglalva, a foresight alapvetően a vállalati
kultúra kérdése. Az összes összegyűjtött gondolatok kulturális kérdéskörökre reflektálók. A következtetés az, hogy minden
azokból a vállalati értékekből következik, amelyek nagyon szorosan függnek a szélesebb körű társadalmi értékektől. Azért,
hogy legyőzzük az érték-kérdést, hogy függetlenné váljuk a társadalomba beágyazódott értékektől, fontos, hogy fejlesszük
a foresight képességeket, mert azok segíthetnek abban, hogy a jövőre, az innovációra és az új ideákra helyezzünk inkább
nagyobb figyelmet, mint a múlt konzekvenciáinak levonására.
A vállalati kultúra és értékek mellett még egy kritikus követelmény volt definiálva: annak érdekében, hogy sikeres
és hasznos foresightot csináljanak a vállalatok a szervezeteknek több forrást kell felhasználniuk erre a célra, és speciális
kompetenciákat kellene megkövetelniük, hogy a szervezetet végigvezessék a foresight folymaton.
Összegezve, a legfontosabb tanulság a vállalat típusára vonatkozóan, amelynél a leghasznosabb a vállalati foresight,
az, hogyha a vállalati kultúra kedvező, akkor a foresight hasznos minden típusú vállalat számára. Másrészt, a legnagyobb
foresight siker a gyorsan változó iparokban érhető el, ahol az innovációs potenciál magas, és így magasabb megtérülés
remélhető a folyamatos monitoringnak és a szükséges esetekben az új viziót kreáló folyamatnak köszönhetően.
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Foresight érettségi modell
Anna Kononiuk
Białystok University of Technology, e-mail: kononiuk.a@gmail.com

3.1. Bevezetés
A foresight érettségi modell (Foresight Maturity Model, FMM) célja, hogy egy szervezeten belül felmérje az aktuális
foresight képességeket. Ez egy felmérés, mely megteremti az alapját a „foresight érettség” megértésének általános szinten,
és emellett ráirányítja az adott szervezet figyelmét a fejlesztendő területeire. Az FMM a legjobb gyakorlatok gyűjteménye,
mely azt biztosítja, hogy a szervezet kifejleszt egy robosztus, hasznos és átfogó megközelítést, mely segítségévvel
gondoskodik a jövőjéről (Grim 2009). A Foresighti Érettség Modellt Terry Grim1 dolgozta ki 2008-ban (Grim 2009)
vezető jövőkutatók munkájára támaszkodva és a legjobb gyakorlataikra, melyeket több ezer ügyfelükkel értek el. Az erről
szóló rendszerező tanulmány Hines, Bishop (2006) munkájában található.
A Foresight Érettségi Modell felmérés 6 központi foresight-elv mentén értékeli a szervezetet (lásd 2. táblázat).
A felmérés az egyes elvek mentén 3-5 szervezeti gyakorlatot érint, mint például olyan tevékenységekre kérdez rá, melyek
támogatják az adott elv hatékony bevezetését.
2. táblázat: Foresight elvek a Foresight Érettségi Modellben
Az alapelvek megnevezése

Jellemzői

Leadership / vezetés

A szervezet eltérő szintjein dolgozók összehangolt, kollektív cselekvése, mely abban segíti
a szervezeteket, hogy a foresight- ot egy folyamatosan zajló tevékenységgé alakítsák.

Framing / keretezés

Egy keret-rendszert hoz létre, mely a figyelmet a lehetséges jövőképek kialakítása felé
irányítja, és lehetővé teszi ezek megalkotását is.

Planning / tervezés

Figyelmesen pozícionálja és működteti a szervezeti erőforrásokat, hogy a vágyott állapot
irányába mozduljon el a szervezet.

Scanning / kutatás

Megszervezi és elemzi az információk széles körét, hogy alkalmazható tudást generáljon.

Forecasting / előrejelzés

Felismeri, hogy több mint egy jövő lehetséges, és hogy mindegyik elfogadható jövő egyedi
következményeket von maga után a jelenre nézve.

Visioning / vízióalkotás

Segíti a szervezetet annak eldöntésében, hogy mit szeretne tenni a jövőben.

Forrás: Grim, 2009.

3.2. Érettségi szintek
Mindegyik alapelven belül a modell 5 érettségi szintet különböztet meg. Egy részletes mátrix mutatja be „érettségi
indikátorokat”, melyek minden egyes alapelv és gyakorlat mentén értelmezhetőek. Az indikátorok egymásra épülnek,
nincs mód kerülőutakra. A magasabb szintek csak abban az esetben érhetőek el, ha az adott szervezett már tökéletesítette
képességeit, gyakorlatát az alsóbb szinteken. A legalacsonyabb szintű gyakorlat alapozza meg az egyes elvek érettségi
szintjét. (Grim 2009).
1

Terry Grimmnek szerteágazó tapasztalatai vannak az érettségi modellek terén. Az IBM NASA űrkutató csapatának tagjaként érettségi
modelleket alkalmaztak a szofware fejlesztésben, így biztosították a magas minőségi szintet. Később ezt a módszert alkalmazta az IBM
Stratégiai Érettségi Modell-jének kidolgozásakor is.
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Az alap érettségi modell az alábbi 5 érettségi szintet tartalmazza. A 2. ábra a szervezeti-eredményekre mutat példát.
Ad hoc (1. szint). A szervezet nincs, vagy csak érintőlegesen van tudatában folyamatainak, melyek nagy része tervek
és szakértelem nélkül zajlik. Ez a kezdeti szakasza bármely szervezeti gyakorlatnak.
Tudatosítás (2. szint). A szervezet felismeri, hogy léteznek „jó gyakorlatok” a saját területén, külső forrásokból és
múltbeli tapasztalataiból tanul.
Képesség (3. szint). A szervezet elért egy szintet, ahol a működés összhangban áll az adott gyakorlattal, elvvel és az
egész szervezetet áthatja, mely elfogadható szintet jelen mind a teljesítmény, mind a befektetések megtérülésének
oldaláról.
Érettség (4. szint). A szervezet a szakértelem növelése és a folyamatok fejlesztésének érdekében újabb erőforrásokat
von be.
Kiválóság (5. szint). A szervezet vezetővé vált, iránymutatónak tartják ezen a területen, ahol további, újabb
módszerekkel is megjelenik.

•
•
•
•
•

2. ábra: Szervezeti eredmények – példa
1.szakasz
Ad hoc
Vezetés / Leadership

4.szakasz
Érettség

Ma

Kuatás / Scanning

Cél

Cél

Ma

Ma

Ma

5.szakasz
Kiválóság

Cél

Ma

Tervezés / Planning

Vízióalkotás / Visioning

3.szakasz
Képesség

Ma

Keretezés / Framing

Előrejelzés / Forecasting

2.szakasz
Tudatosítás

Cél

Cél

Cél

Forrás: Grim, 2009.

Az FMM felmérés2 összesen 25 kérdést tartalmaz, mely körülbelül fél óra alatt megválaszolható. A felmérésben
külön oldalakon szerepelnek az egyes alapelvekre vonatkozó kérdések. A felmérésnek nem az a célja, hogy a kitöltők
egymás között versenyezzenek, hanem hogy a szervezetek megértsék, hogy foresight tekintetében hol is tartanak, és mely
területeken tudják a legnagyobb hozzáadott értékkel, leghatékonyabban alkalmazni az erőforrásaikat. (Grim 2009).

3.3. Foresight Érettségi Modell (FMM) – felmérés3
Az FMM felmérés összesen 25 kérdést tartalmaz és közel fél óra alatt kitölthető. Az eredményeket a felmérés végén
található sablonba kérjük beírni.

2
3

FMM felmérés on-line is elérhető: http://www.foresightalliance.com/resources/foresight-maturity-model
Foresight Maturity Model copyright: Terry Grim.
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I. VEZETÉS / LEADERSHIP
A vezetés / leadership alapelv a szervezet világos és aktív elköteleződését jelenti a foresight képességek alkalmazása és
intézményesítése mellett. Közös, kollektív vezetés valósul meg a szervezeten belül, ahol többen összhangban döntenek
és cselekszenek.
Melyik válasz lenne a legalkalmasabb annak kifejezésére, hogy az ön szervezetében miként érik el azt, hogy
az emberek tudatosan és megfontoltan tevékenykedjenek a választott céljaik elérésében?
 1. Foresight tevékenységet ritkán folytatnak, és csak esetlegesen kapcsolják a tervezéshez és a megvalósításhoz.
 2. A foresight projektek a szervezet éves tervének részei. Mind a folyamat, mint annak eredményei csak gyengén
szivárognak át a szervezeten, és egyenlőtlenül érintik a szervezet jövőjét.
 3. A foresight tevékenység rendszeresen szerepel a menedzsment munkatervében. E tevékenység eredményei fontos
szerepet töltenek be a szervezet jövőjét és annak megvalósítását illető döntésekben.
 4. Mind a foresight tevékenység, mind annak megvitatása a szervezetben zajló tervezési folyamat fontos részét
képezi. A szervezet hatékonyan és következetesen hajtja végre a jövőre szóló terv kialakítását.
 5. A szervezetet magas szinten elismerik, mint olyant, amely egyszerre képes élénk jövőképet felvázolni és minden
tagját bevonni a közös vízió megvalósításába.

I.1.

I. 2. Melyik válasz jellemzi leginkább azt a folyamatot, ahogy a saját szervezete megteremti a változást időben
megelőlegező környezetet?
 1. A változások inkább meglepetésszerűek, és a rájuk adott reakciók felületes elemzéseken alapulnak, az esetleges
hatásuk megértését nélkülözik.
 2. A szervezet olyan informális struktúrát alakított ki, amely elébe megy a nagyobb változásoknak és gyorsan képes
reagálási terveket összeállítani.
 3. A szervezet többféle jövő-szcenáriót dolgozott ki, és ezeket alkalmazza mind a változások elébe meneteléhez,
mind az azonnali válaszok megadásához.
 4. A folyamatban lévő változások szisztematikus felülvizsgálata, a jól kidolgozott tervekkel és azok alkalmazásával
együtt lehetővé teszik, hogy a szervezet megfelelő időben és sikeresen reagáljon a változások környezeti hatásaira.
 5. A szervezet nem csak a felülvizsgálatban és a környezeti változásokra való reakciók terén sikeres, hanem erős
képességet mutat arra is, hogy a változásokat kedvező irányba fordítsa.
I.3.

Mely válasz jellemzi leginkább a szervezetében a foresight célokra, azok eredményeire és a
következményeire vonatkozó kommunikációt?
 1. A foresight tevékenységekre gyakran implicit és dokumentálatlan célok és tervek vonatkoznak. A felsővezetők
nem mindig ismerik ennek a törekvésnek az általános irányát illetve a hatásait.
 2. A forsight tevékenységek céljait és eredményeit általában dokumentálják, de elsősorban a szervezet vezetőivel és
fontosabb belső embereivel ismertetik meg.
 3. A foresight tevékenységek céljait és terveit az egész szervezet számára ismertté teszik. Mindenki tudatában van
a kihatásaival és munkáját és felelősségeit erre támaszkodva alakítja.
 4. A szervezet minden tagja figyelembe veszi és alkalmazza a foresight tevékenység céljait a terveik és a döntéseik
során, illetve a napi tevékenységeikben.
 5. A foresight tevékenységből származó napi döntések és azok kihatásainak a naponta történő jelentése mellett
a szervezet tagjai egyszersmind annak az azonnali visszacsatolási huroknak is részeivé válnak, amely a célok és az
eredmények finomítására és kiigazítására szolgálnak.
I.4.

Melyik válasz jellemzi legjobban azt a folyamatot, amelyben a szervezet a foresight ismeretek környezetét
megteremti illetve működését beindítja?
 1. A szervezet ad hoc reagál minden foresight ismeretre. A tevékenységet a nélkül indítják be, hogy világos képük
lenne arról, miként is fog az működni.
 2. Informális folyamat létezik arra, hogy a foresight információt becsatornázzák a formális tervekbe. A szervezet
vezetői számára nem feltétlenül ismert ez a folyamat, bár ha a helyzet engedi, megpróbálják beépíteni.
 3. Léteznek formális eljárások annak biztosítására, hogy a foresight tevékenységek során szerzett ismeretek
beépüljenek a szervezet stratégiai és működési tevékenységeibe.
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 4. Szisztematikus eljárásokkal elérik, hogy a foresight ismeretek és azok kihatásai minden létező szervezeti
folyamatba idejében és káros hatások nélkül bekerüljenek.

 5. A foresight ismeretek valamennyi szervezeti tevékenység alapvető pillérét képezik. Létezik egy szoros

visszacsatolási hurok, amely révén többlet ismeret jön létre arra vonatkozóan, hogy a mekkora működési eredmény
keletkezett a foresight folyamatok révén.

I.5.

Melyik válasz jellemzi legjobban azt, hogy a szervezetben miként ismerik fel az alkalmazott kulturális
jelenségeket és mentális modelleket, illetve hogy azok miképp befolyásolják a szervezeti döntéseket?
 1. A szervezet tagjai alapjában véve tudatában vannak saját kultúrájuknak, és azok működési folyamatokra gyakorolt
hatásának.
 2. Elismerik a kulturális különbségeket és a szervezet örökségét. Ezt az információt a jelentősebb stratégiai
változások megvalósításában használják fel.
 3. A szervezet tagjai alapvetően tudatában vannak kulturális örökségüknek, és ezt tényszerűen fel is használják,
amikor hatékony stratégiai és működési terveket és eljárásokat dolgoznak ki.
 4. A szervezet tagjai alaposan ismerik kultúrájukat és széleskörű elemzést készítettek arról, hogy ez milyen módon
függ össze az üzletmenet stratégiai és működési vetületeivel.
 5. A kulturális elemek mély megértése dinamikus ethoszt hoz létre, amelynek révén a változásokkal összefüggő újabb
hagyományok és történetek keletkeznek.

II. KERETEZÉS / FRAMING
A keretezés (framing) alapelv határozza meg a tevékenység korlátait és az alkalmazási területét. A „keretezés” által létrejön
egy struktúra, mely fókuszált figyelmet feltételez és képessé teszi a vállalatot lehetséges jövőképek megalkotására.
II.1. Melyik válasz jellemzi leginkább saját szervezetét, arra kérdésre, hogy mi vezette szervezetét mikor a
foresight projekt elindításához alapkérdéseket és valódi ügyeket, hajtóerőket fogalmazott meg?
 1. A project munkát névértéken vállalják, és az tartalmazza a megfogalmazott igények teljesítését.
 2. A projekt finanszírozóival történő tárgyalások során tisztázzák az igényeket és az ügyeket, majd később
nyilvánosságra hozzák a projekt céljait.
 3. A projekt kezdetét megelőzően részletesen dokumentálják az igényeket és az alapfeltevéseket, majd ezeket
felülvizsgálják és az érintett felek bevonásával közösen egyeznek meg a keretfeltételekről.
 4. A munka megkezdése előtt szisztematikus folyamatot indítanak a projekt alapvető célkitűzéseinek, irányvonalainak
és alapfeltevéseinek megértése, érvényessége, megbízhatósága és dokumentálása érdekében.
 5. Létrejön, egy, az alap körülmények és követelmények hatékony megvilágítására szolgáló folyamat, amelynek
eredményeként olyan projektek jönnek létre, amelyek olyan célokat is elérnek, amelyeket a finanszírozók eredetileg
még meg sem fogalmaztak, de most valódi kérdéseikre adnak választ.
II.2. Melyik válasz jellemzi legjobban a szervezetében azt a folyamatot, ahogy a résztvevők a mérhető és
dokumentált célok meghatározásakor az érintettek egyetértését keresik?
 1. A projekt célok alapvetően valamely munka elvégzését és a fogyasztói igények kielégítését célozzák.
 2. A szponzorok, a finanszírozó szervezetek megfogalmazzák prioritásaikat és a projekt befejezésévre vonatkozó
elvárásaikat.
 3. A résztvevők megegyeznek egy sor megfogalmazott és priorizált célkitűzésben és dokumentálják azt.
 4. Létezik egy jól kidolgozott folyamat, amely a „legjobb gyakorlatok” eredményeit alkalmazza annak érdekében,
hogy valódi konszenzus szülessen az értelmes és tényszerű eredmények létrejötte érdekében.
 5. A szervezet jól ismert arról a képességéről, hogy megtalálja azokat az érzékeny mértékegységeket, melyek tisztán
és világosan meghatározzák az elsődleges eredményeket.
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II.3. Melyik válasz fejezi ki leginkább, azt a folyamatot, ahogy szervezete a meghatározott céljai felé halad, és
újrakeretezi az alapproblémákat és ügyeket a megvalósítási törekvésen kívül eső folyamatok és változások
hatására?
 1. Az alapvető célkitűzések és célok nem nagyon változnak meg eredeti megfogalmazásukhoz képest sem a belső
sem a külső változások hatására.
 2. A folyamatokat ritkán ellenőrzik. Ha jelentősebb esemény következik be, vagy alapvető feltételezett körülmények
bizonyulnak hibásaknak, akkor kiigazításokat hajtanak végre.
 3. Létezik egy változ(tat)ási folyamat arra, hogy a terveket kiigazítsák és az új információ alapján újrafogalmazzák.
 4. Mélyreható szervezési folyamatok biztosítják, hogy a projekt rugalmas legyen, és a feladat mindenféle folyamat
kiigazításra alkalmas legyen, és a szponzorok valamennyi végső követelményeinek megfeleljen.
 5. A tervek könnyedén, proaktív módon, dinamikusan igazodnak a változásokhoz, hogy képesek legyenek a hatékony,
gyors változásokhoz erőforrásokat biztosítani.

III. TERVEZÉS / PLANNING
A „tervezés” alapelv azt biztosítja, hogy a szervezet tervei, emberei, képességei és folyamatai mind a szervezet vízióját
támogatja. Az előrelátó, óvatos tervezés és a szervezet erőforrásainak értő menedzselése elvezeti a szervezetet a vágyott
irányba.
III.1. Melyik a legmegfelelőbb válasz arra kérdésre, hogy miként határozza meg szervezete az alternatív
jövőképek és akciók hatásait és következményeit?
 1. Ritkán vesznek számításba alternatív jövőképeket – várakozásaik szerint a jövő a jelen folytatása.
 2. Alkalmanként számításba vesznek alternatív jövőképeket - ezek rendszerint a média által megfogalmazott és
bemutatott fő trendek.
 3. A szervezet rendszeresen felvázol különféle lehetséges jövőképeket, és ezen gyakorlatok dokumentált hatásait és
a következményeit felhasználják a terveik kidolgozásához.
 4. A szervezet rendelkezik kész eljárásokkal a környezeti mutatók felülvizsgálatához, egy sor lehetséges jövő
kidolgozásához. Ezek mindegyikéhez alapos és mélyreható elemzés készül.
 5. A szervezet saját eljárást és annak keretét kidolgozta, hogy hatékonyan és pontosan felülvizsgálja nagyszámú
lehetséges jövőkép lehetséges tovagyűrűző hatásait.
III.2. Melyik válasz írja le legjobban, hogyan vizsgál meg a szervezete többféle lehetséges stratégiát és opciót?
 1. A szervezet rendelkezik egy olyan tényleges (de facto) stratégiával, amelyre az akciói és beruházásai alapján
következtethetünk.
 2. Számos stratégiát anélkül vesznek gyorsan számításba, hogy a kihatásukat megfontolnák.
 3. A szervezetnek van egy bevett „jó gyakorlat” eljárása, amellyel a lehetséges stratégiákat értékeli és egyértelmű
kritériumokat alkalmaz ahhoz, hogy melyik szolgálja ki legjobban a saját szükségleteit.
 4. Szisztematikus eljárást alkalmaz ahhoz, hogy rutinosan újraértékelje a stratégiákat, amint új információk és
visszajelzések a rendelkezésére állnak. A stratégiát gyakran tesztelik, mielőtt alkalmazzák.
 5. A szervezet tagjait szakértő kollegáik folyamatosan elismerésben részesítik, ha folyamatosan kreatív és átütő
stratégiát követnek.
III.3. Melyik a legmegfelelőbb válasz arra a kérdésre, hogy saját szervezete miként választja ki és finomítja a
stratégiáját, mely optimálisan halad a szervezeti vízió megvalósítása felé?
 1. A szervezet arra számít, hogy az események normális menete és a napi működési döntések segítik az elképzeléseik
megvalósulását.
 2. Adott időszakonként, rendszeresen, például évente, a szervezet felülvizsgálja és kiigazítja a stratégiáját annak
érdekében, hogy a kinyilvánított vízióját elérje.
 3. A stratégiai tervezés felméri a szervezeti erősségeket és gyengeségeket, majd kidolgoz egy, a külső tényezőkhöz
illeszkedő stratégiát annak érdekében, hogy megtartsa a céljához vezető irányt.
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 4. A stratégiai alternatívákat gyakran értékelik jól felépített kvantitatív modellekkel. Olyan kiigazításokat végeznek
el, amelyek optimalizálják a stratégiai döntéseket.

 5. A stratégiai döntéseket folyamatosan finomítják valós idejű adatokra támaszkodva: ezeket magas fokon integrált
intelligens rendszerek támogatásával szerzik meg.

III.4. Melyik válasz jellemzi a legjobban azt a módszert, ahogy a szervezete azt a tervet dolgozza ki, amellyel
a tevékenységeit, folyamatait és a kommunikációs stratégiájának megvalósításához szükséges terveit
kidolgozza?
 1. Nincsenek formális projekt tervek. Akciók és döntések az igények szerint születnek, és kommunikáció csak akkor
történik, ha valaki véletlenül gondol erre.
 2. A szakember hiányt és a szükségletet időszakosan felmérik és a magas szinteken történő tervezést ennek alapján
igazítják ki. A kommunikáció esetlegesen lehet gyakori, de nem követ rendszert.
 3. Az alkalmazottak hatékony felvételéhez és menedzseléséhez, beleértve a kommunikáció rendszerét is, szükséges
formális tervek és a folyamatok a szervezet legtöbb területén rendelkezésre állnak.
 4. Újratervezték a szervezeti struktúrát és a folyamatokat annak érdekében, hogy megszüntessék a bürokráciát
és a hatékonyatlanságot. Valamennyi alkalmazott szótárába szorosan beletartozik a részletes terv és a folyamatok
fogalmainak használata.
 5. Új, innovatív struktúrákat és irányelveket hoznak létre, amely a jól kidolgozott terveket zavartalanul végrehajtó
„tanuló” szervezet növekedési és hasznosító képességét támogató újabb innovatív struktúrákat és irányelveket hoz
létre.

IV. KUTATÁS / SCANNING
A Kutatás (Scanning) alapelv biztosítja a megfelelő és releváns információk összegyűjtését olyan formátumban és
időkeretben, mely támogatja a célszerű visszakeresést. A Kutatás inputok széles körét szervezi és elemzi, hogy megteremtse
a gyakorlati tevékenységhez szükséges betekintést.
IV.1. Melyik a legmegfelelőbb válasz arra kérdésre, hogy miként felelteti meg a szervezete a projekt kérelem
területét (doménjét) a felderítendő területek keretrendszerének?
 1. A domén-térképet közvetlenül és explicite az érdeklődési körbe tartozó területekből hozzák létre.
 2. A közvetlenül kapcsolódó területeken kívül a domén-térképet kiegészítik az összegyűjtött információk által
„meghívott” területekkel is.
 3. Egy elismert keretet (mint pl. STEEP) használnak a tejes domén-térkép elkészítéséhez, mely támogatja a rendszer
számos vetületének értékelését.
 4. Megvannak az átfogó domén-térkép definiálásának szervezeti folyamatai, melyek felderítik az olyan területeket
is, mint a másodrendű hatások.
 5. Van egy előzetes domén-térkép, amely dinamikusan alkalmazkodik a változásokhoz, hogy megalapozott
észrevételeket tegyen lehetővé a mögöttes adatfolyamok alapján.
IV.2. 	Melyik válasz írja le legjobban, hogyan gyűjt a szervezete lényegre törő információkat egy sor szerteágazó
és hiteles forrásból?
 1. Az információkat könnyen elérhető, a projekt által általánosan használt forrásokból szedik össze, és csak szükség
szerint gyűjtik.
 2. Az információkat hagyományos forrásokból és ezeken kívül pár új forrásból gyűjtik. Ha van idő, igyekeznek
általános kutatást végezni.
 3.Rutinszerű információgyűjtés folyik sokféle forrás alapján, a hagyományostól az alternatívig. Az elemzők fontolóra
vesznek más területekről származó olyan információkat is, melyek esetleg betekintést biztosíthatnak a témákba.
 4. Módszeres információgyűjtési folyamat működik, sokféle forrás és média-formátum és egy állandó ciklus alapján,
hogy átfogó kép alakuljon ki a témáról.
 5. Bonyolult módszertan és eszközök biztosítják az időben és folyamatosan történő információgyűjtést, melyek
segítéségével számos dimenzió tehető láthatóvá, melyek mind egyedi rálátást biztosítanak a témára.
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IV.3. 	Melyik a legmegfelelőbb válasz arra a kérdésre, hogy saját szervezete miként azonosítja a „kiugró
értékeket” vagy a „rendszeren kívüli” mutatókat?
 1. A média a változás bármely jelének elsődleges forrása.
 2. Az esetleges meglepetések keresésekor a média reflektorfényébe került eseményeken kívül a nagy hatású és kis
valószínűségű eseményeket is figyelembe veszik.
 3. Létezik egy folyamat a társadalom peremén történő trendi és új történések folyamatos szemlézésére és értékelésére.
 4. A szervezeti kultúra olyan bevált gyakorlatokat tartalmaz a kiugró adatok állandó azonosítására, mint a „néprajzi
utazás” (ethnographic journey) vagy a „wild card”, az ún. szabad kártya módszerek.
 5. A szervezet az ágazatban egyedülálló gyakorlatokat hozott létre a potenciális – többek között a témához
közvetlenül kapcsolódó – változások reflektorfénybe állítására.
IV.4. 	Melyik válasz jellemzi a legjobban azt a módszert, ahogy a szervezete a külső és belső ingformációkat
egyetlen közös keretbe és nyelvezetbe integrálja?
 1. A feltárt kutatási információkat úgy fogadják el, ahogy vannak, és csak minimális erőfeszítést tesznek
a megértésükre és integrálásukra.
 2. Informálisan összekapcsolják őket, általában egy kategórián belül, ami eltérő színben tünteti fel az információkat.
 3. Összekapcsolják a különböző kategóriákat, ami átfogó és összefüggő képet hoz létre a beolvasott kutatási
információkból.
 4. Egyetemes modellek biztosítanak erőteljes világképi keretet az alaposabb megértés és az összegyűjtött információk
integrált képének kialakítása céljából.
 5. A szervezet által létrehozott új, innovatív és dinamikus modellek adnak kontextust és rálátást a diffúz és kiterjedt
körű információkhoz.
IV.5. 	Melyik válasz jellemzi a legjobban azt a módszert, ahogy a szervezete hasznos és elérhető adattárat hoz
létre?
 1. A beolvasott kutatási adatokat strukturálatlanul és ad hoc alapon tárolják. A visszakeresést általában az végzi, aki
az információkat összegyűjtötte.
 2. Létezik egy informális eljárás az információk gyűjtésére, felcímkézésére és tárolására. Az információk
visszakereshetők, de ez időbe telhet.
 3. A teljes szervezetre vonatkozó információkat egy adattárban címkézik fel és tárolják, melyben könnyen
visszakereshetőek az érdekes információk.
 4. Egy intuitív szerkezetű high-tech adattár segít megkönnyíteni a rálátást és a gondolatok rendezését az információk
visszakereséses során.
 5. A szervezet élenjár a modern tartalomtárolás és visszakeresés terén, és az igényeket megelőlegezve „tolja ki” az
információkat.

V. ELŐREJELZÉS / FORECASTING
Az Előrejelzés (forecasting) alapelv a jobb döntéshozatal lehetővé tétele érdekében a jelennel szembeni hosszú távú
eredményekre összpontosít. Az Előrejelzés felismeri, hogy egynél több lehetséges jövő létezik, és minden egyes lehetséges
jövőnek egyedi implikációi vannak a jelenre nézve.
V.1. 	 Melyik válasz jellemzi a legjobban azt, hogy a szervezete miként nyer rálátást a felmerülő gondolatokra
vagy témákra információ-összesítéssel?
 1. Az információkat az azonosítható felszíni információk alapján szervezik.
 2. Az információkat úgy gyűjtik és szervezik, hogy az támogassa az érdeklődésre számot tartó ötletek generálását.
 3. Az információkat úgy szervezik, hogy világosan kitűnjenek a hasznos ötletek és témák.
 4. Az információk összesítését célzó szervezeti folyamatok bevett modelleken alapulnak, és további perspektívákba
és átfogó keretekbe helyezik a témákat és ötleteket.
 5. A szervezet elismerten olyan keretet hozott létre, mely mércéül szolgál az összegyűjtött információk mögött
meghúzódó felfedezések megvilágítására.
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V.2. 	 Melyik válasz jellemzi legjobban azt, hogy a szervezete miként veszi figyelembe a valószínű jövők lehető
legszélesebb körét a rendszert érintő választások és döntések értékeléséhez?
 1. Az alternatív jövők általában a valószínű komfort zónájába esnek, és az érdeklődésre számot tartó terület várható
jövőjének variációi.
 2. Az alternatív jövőket az érdeklődésre számot tartó terület és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó területek alapján
állapítják meg, amelyek egy sor lehetőséget biztosítanak.
 3. A valószínű lehetséges jövőket az összes kontextuális kategória elemzése alapján állítják fel, hogy megértsék az
érdeklődésre számot tartó terület szélesebb értelemben vett lehetőségeit.
 4. Az alternatív jövők kidolgozásának szerves része a legvalószínűbb lehetőségek felderítése, és ez teljes egészében
lefedi az érdeklődésre számot tartó területet.
 5. Az alternatív jövők halmaza lefed mindent az igen valószínűtől a szélsőséges esetben valószínűig, és így átfogóan
lefedi az egész rendszert.
V.3. 	 Melyik válasz jellemzi legjobban azt, hogy a szervezete miként párolja le és részletezi a szervezete az
alternatív jövőket, hogy előállítsa a fontolóra veendő munkahalmazt?
 1. Az alternatív előrejelzéseket elsősorban az összegyűjtött információkból származó „adott állapotukban” használják
fel.
 2. Az alternatív előrejelzéseket áttekintik, és kiválasztanak egy részhalmazt. További információkat dokumentálnak,
hogy alátámasszák a kiválasztott alternatívákat és egy érthetőbb képet mutassanak be.
 3. Létrehoznak a témák teljes körét lefedő, kezelhető alternatívjövő-halmazt. Minden egyes alternatíva tartalmaz egy
jelentős részletet, mely alátámasztja a fő implikációkat.
 4. Létezik egy módszeres folyamat egy alternatív jövőkből álló halmaz létrehozására. Minden egyes alternatívát
világosan és átfogóan bemutatnak.
 5. Létrehozzák az alternatív jövők optimális halmazát. Minden egyes alternatíva azonnal láthatóvá tesz egy kritikus
elemet és az ezt kísérő mélységi vonatkozások kétségbevonhatatlanul alátámasztják ezeket a jövő-alternatívákat.
V.4. 	 Melyik válasz jellemzi legjobban azt, hogy a szervezete miként validálja az előrejelzést, hogy létrehozza a
hiteles és koherens alternatív jövők integrált halmazát?
 1. A lepárolt és részletezett alternatív jövőket úgy használják, ahogy vannak.
 2. Követő kutatást folytatnak a tények ellenőrzése alapján.
 3. Az alternatív jövőket ellenőrzik és módosítják, hogy azok egy koherens képet alkossanak.
 4. Azonosítják az előzetes implikációkat, hogy teszteljék az alternatív jövők relevanciáját.
 5. Az alternatív jövők halmazát áttekintik és módosítják, hogy biztosítsák, hogy egy kiegyensúlyozott szempont- és
perspektíva-halmazt képviseljenek.

VI. VÍZIÓALKOTÁS / VISIONING
A Vízióalkotás (visioning) alapelv egy olyan preferált jövő megalkotására vonatkozik, mely értékeket és ideálokat ragad
meg kreatív módon. A vízióalkotás nem fát hoz létre, hanem facsemetét, melynek gondos és türelmes ápolásra van szüksége
ahhoz, hogy termőképessé, éretté váljon.
VI.1. Melyik válasz jellemzi legjobban azt, hogy a szervezete miként hívja elő és építi be tagjai és az érdekelt felek
céljait, értékeit és törekvéseit?
 1. A vezető szabja meg az értékeket és a víziót a szervezet számára, majd közli ezt a szervezettel.
 2. A vezető állapítja meg a víziót, majd népszerűsíti a szervezet körében, rámutatva az előnyeire és az ésszerűségére.
 3. A vezető a közeli tanácsadóival és a felsővezetéssel egyeztetve határozza meg azt a víziót (jövőképet), amely
a legjobban képviseli a kollektív értékeiket és eszméiket.
 4. A vezető egy facilitált folyamat alkalmazásával bevonja az érdekeltek többségét egy robosztus vízió (jövőkép)
kialakításába.
 5. A víziót és az értékeket az érdekeltek teljes körű részvételével és energiájával, együttesen hozzák létre.
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VI.2. 	Melyik válasz jellemzi legjobban azt, hogy a szervezete miként hozza a felszínre a kultúrát megalkotó
mögöttes feltevéseket, elfogadott vélekedéseket és értékeket?
 1. A szervezet tagjai feltételezik, hogy ők a norma vagy a normához tartják magukat, és nyilvánvaló a kultúrájuk és
az a mód, ahogyan az működik, és megfelel annak, amit a média általában bemutat.
 2. A szervezet tisztában van kultúrája bizonyos korlátaival („ez itt nem fog működni”), de nem fogalmazta meg,
hogyan működik a kultúra, és hogy kell azt kiaknázni.
 3. A szervezet kultúrájának nyilvánvaló aspektusai ismertek és vizsgálják, hogy megfelelőek-e arra, hogy
a szervezetet előrevigyék.
 4. A szervezet tagjai értékelték a kultúrájukat, és alaposan megértették mind a nyilvánvaló, mind a finomabb
aspektusokat, ami lehetővé teszi a mögöttes, de nagyobb hatással bíró területek egy részének vizsgálatát és
megváltoztatását.
 5. Mivel a szervezet tagjai jól értik a kultúrájukat, képesek új módokat kialakítani önmaguk jobb kihasználására az
aktuális kulturális működésmódok célzott megkérdőjelezésével.
VI.3. 	Melyik válasz jellemzi legjobban azt, hogy a szervezete miként fogalmazza meg azt az egyedi hozzájárulást,
mely keretül szolgál a szervezet előrehaladási elképzeléséhez?
 1. A szervezet tagjai feltételezik, hogy az teszi őket egyedivé, ha olyan kínálatot nyújtanak, amely valamilyen
szempontból jobb (pl. olcsóbb, gyorsabb) az iparági sztenderdnél.
 2. A szervezet belső erősségét (emberek vagy folyamat) is figyelembe veszik ágazati értékük meghatározásakor.
 3. A szervezet világosan meghatározza saját értékajánlatát annak az egyedi hozzájárulásnak az azonosításával és
meghatározásával, melyre képes.
 4. A szervezet által megfogalmazott értékajánlat egyedivé teszi a szervezetet iparági társai között és könnyen
azonosíthatóvá minden iparági ügyfele számára.
 5. A szervezet értéknyilatkozata és –identitása az iparág szinonimájává és sztenderdjévé válik.
VI.4. 	Melyik válasz jellemzi legjobban azt, hogy a szervezete miként alakítja úgy a vízióját, hogy az ihletet és
ugyanakkor motivációt is adjon?
 1. Létezik egy vízióról szóló nyilatkozat, de az csak pár ember számára ismert a szervezeten belül és senki nem tud
róla a szervezeten kívül.
 2. A vízióról szóló nyilatkozatot közlik az egész szervezettel, és felhasználják bizonyos gyakorlatok során és
helyszíneken.
 3. A vízióról szóló nyilatkozat, mely a szervezet legtöbb tagja számára ismert, visszhangra lel az alkalmazottak és
az ügyfelek körében egyaránt és azonosítható a szervezettel.
 4. A szervezet vízióját használják minden külső és belső kommunikáció alakítására, úgy, hogy a vízió közben látható
és aktuális maradjon és energiát adjon a szervezeti tevékenységnek.
 5. A szervezet tagjait döntéshozatalra és tevékenységre inspirálja az, hogy a víziót életre keltsék, és az keretül
szolgáljon minden belső és külső találkozás számára.
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Értékelje foresight érettségét mind a hat alapelv mentén
és gondolkozzon el a jövőbeli céljain!

Gyakorlatok

Alapelvek

Vezetés / Leadership

Keretezés / Framing

Tervezés / Planning

Kutatás / Scanning

Előrejelzés / Forecasting

Vízióalkotás / Visioning

A szervezet átfogó
foresight érettsége
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1. Melléklet: A projekt partnerek bemutatása

Projekt címe: ”Mobilising corporate
foresight potential among V4 countries
(FOR_V4)”
Végrehajtás: 2016/02/01 – 2017/01/31
Támogatás: Nemzetközi Visegrádi Alap:
21520129 számú (Standard Grant)
Web: www.visegradforesight.itee.radom.pl
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3. ábra: A project főbb szakaszai
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Az egyes regionális akciók meghatározzák a növekedést, az innovációt
és a munkahelyek teremtését, melyek során létfontosságú, hogy ezeket
a folyamatokat a jövő perspektívái irányítsák mintsem a múlté.
A FOR_V4 projekt célja, hogy demonstrálja az üzlet számára is kézzel
fogható hasznokat, a reflektív, vízión alapuló tervezést (foresight-ot) a V4
régió hosszú távú alkalmazkodó képességében, amely ellentétes a rövid távú
“tűzoltó “ stratégiákkal. A FOR_V4 projekt 11 hónapig tart, és 3 fő fázisból
áll:
Az első fázisban (1-4. hónap) a partnerek információt gyűjtenek és
megosztanak az alábbi témákról:
• a vállalati foresight helyzete a résztvevő partnerek országában;
• a legjobb gyakorlatok az egyes országokból vagy külföldről és
• létező szcenáriók az üzleti szektor jövőjéről nemzetközi perspektívában.
A második fázisban (az 5. hónapban) a partnerek V4 workshopot
szerveznek, mely során fejlesztik a tudatosságot és a ’learning by doing’
kompetenciát a foresight tevékenységben, ahol 12 fő (országonként 3
fő) vesz részt a V4 régió néhány vállalatának képviseletében. A közös
munka (csoportmunka, vita, kérdőívezés, stb.) eredményei az alábbiakban
tárgyiasulnak:
• 4 válasz-szcenárió készül az üzlet jövőjéről a V4 régió perspektívájából;
• egy V4 országbeli vállalat profilja, amely leginkább kihasználja
a foresightból származó előnyöket;
• a V4 régió vállalatának igényeire kialakított foresight-jellemzők;
• a résztvevő vállalatok értékelése a „foresight-érettség” szintjéről.
A harmadik fázisban (6-12 hónapban) a partnerek el fogják készíteni:
• a vállalati foresight potenciáloknak a V4 országok publikációiban
történő bemutatását, az előző fázisokban elért eredmények
dokumentálását, és
• az ún. ‘fit for foresight© online eszközt, amely lehetővé teszi, hogy
a vállalatok gyorsan értékeljék a saját foresight képességüket.
A FOR_V4 projekt célja, hogy előmozdítsa a foresight használatát
a V4 országok vállalkozói számára; központja és forrása kíván lenni
a vállalaton belüli foresight kultúrának; alapokat kíván építeni, mellyel
erősítené a V4 országok üzleti közösségének hangját az Európai Unióban
és más szervezetekben.

Projekt partnerek
A Fenntartható Technológiák Intézete – Nemzeti Kutató Intézet (The Institute for Sustainable
Technologies – National Research Institute, ITeE – PIB) egy állami kutatóintézet, mely alap- és
alkalmazott-kutatásokat végez a gépészet, anyag-mérnökség és gyártó-technológiák terén. A főbb
kutatási területek: (i) Felszíni (felületkezelési) mérnökség; (ii) Tribológia; (iii) Mechatronika; (iv)
Ellenőrző rendszerek; (v) Környezeti technológiák; (vi) Ipari biotechnológia; (vii) Információtechnológia; (viii) Prototípus és kísérleti gyártás; és (ix) Innováció menedzsment.
Az Innovációs Stratégiai Tanszék vezetésével a Szakmai Oktatóközpont és Képzését Felelős Alosztály
együttműködésével olyan módszereket is alkalmaznak, mint a vállalati és technológiai foresight,
technológia értékelés, tudás és technológia transzfer és az élethosszig tartó tanulás és a folyamatos képzés.
Az Intézet hivatalos honlapja: http://www.itee.radom.pl/lang/index.php
Kapcsolattartó: Anna Sacio-Szymańska
A Cseh Tudományos Akadémia Technológiai Központja (Technology Centre of the Czech Academy
of Sciences, TC CAS) egy önálló jogi személyiséggel rendelkező, non-profit, egyéb érdekcsoportokkal
létrejött szervezet. A Technológiai Központ központi szerepet játszik a cseh nemzeti kutatási és
fejlesztési infrastruktúra kialakításában és saját maga is végez kutatásokat a tudomány, technológia
és innováció területén. Továbbá az európai kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységről is
a Központ gyűjti be és szolgáltatja az információt.
A Stratégiai Tanulmányok Alosztály, a vezető cseh nemzeti kutatóközpont és think-tank,
a menedzsment és a kutatási, fejlesztési és innovációs alapelvek és irányvonalak meghatározója.
Küldetése, hogy hozzájáruljon a régió és Európa a stratégia döntéshozatalának fejlődéséhez a kutatásfejlesztés és az innováció területén.
Az Intézet hivatalos honlapja: http://www.tc.cz/en és a Stratégiai Tanulmányok Tanszék
(Department of Strategic Studies): http://www.strast.cz/en
Kapcsolattartó: Ondrej Valenta
A Pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetem (The University of Economics in Bratislava) hét karból
áll, mely két Campuson két szlovákiai nagyvárosban: Pozsonyban és Kassán, és képzéseikkel lefedik
a teljes közgazdasági oktatást. Az Üzleti Menedzsment Kar (Faculty of Business Management)
három szinten ajánl képzést hallgatóinak a Bolognai Rendszer keretében (alap, mester és doktori
képzésekben). A Kar 5 tanszékből áll: ezek az Üzleti; a Menedzsment; a Vállalti Pénzügyek;
a Termelésmenedzsment és Logisztika, Információ-menedzsment Tanszékek.
A kar küldetése, hogy hazai és nemzetközi vállalatok számára szakértőket képezzenek, akik hazai és
nemzetközi vállalatokban mérettől és iparágtól függetlenül menedzseri pozíciókat tölthetnek be. Továbbá
a Kar elkötelezett a nemzetközi és hazai kutatások iránt is, és aktív szerepet vállal a releváns tudományos
bizottságokban.
Az Egyetem hivatalos honlapja: https://www.euba.sk/?lang=en és a Gazdálkodási Menedzsment
Kar (Faculty of Business Management): http://fpm.euba.sk/
Kapcsolattartók: Klaudia Gudová, Brigita Boorová
Budapesti Corvinus Egyetem kutató-egyetemnek tartja magát, mely oktatási tevékenységére irányítja
figyelmét, ahol az oktatók tudományos és szakmai tevékenysége hazai és nemzetközi szinten is
elismert. Az itt végzett hallgatók az európai standardokhoz mérten is versenyképes diplomával
a kezükben lépnek ki az Európai Unió vagy a Világ munkaerőpiacára. 1996 novembere óta az
Egyetem a CEMS program tagja. (The Global Alliance in Management Education).
A Gazdálkodástudományi Kar oktatási és kutatási területei többek között a közgazdaságtan
pénzügyek, vezetés és szervezés, üzleti és menedzsment tudományok, és tagja az alábbi
szervezeteknek: PIM, EDAMBA, EFMD and CEEMAN.
Az Egyetem hivatalos honlapja www.uni-corvinus.hu/
Kapcsolattartók: Hideg Éva, Gáspár Judit
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Ez a füzet egy praktikus eszköz a vállalatok számára, hogy gyors bevezetést kapjanak
a foresight módszertanába és az abban rejlő lehetőségekbe, amelynek révén
rendszeres és evidencia bázisú támogatáshoz juthatnak, hogy azonosíthassák egy
vállalat stratégiai orientációját. A füzet olyan alapvető vállalati tulajdonságokkal
is szolgál, amelyeknek a legnagyobb haszna van a forsightban. Emellett végigvezeti
olvasóját egy felmérésen, aminek a célja az, hogy értékelje a vállalat, vagy egy
szervezet jelenlegi belső foresight képességét.
A kiadvány a Nemzetközi Visegrádi Alap (International Visegrad Fund, IVF)
támogatásával jött létre: a 21520129.számú Standard Grant keretében, A vállalati
foresight tevékenység élénkítésére a Visegrádi országokban címmel (Mobilising
corporate foresight potential among V4 countries, FOR_V4).
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