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Scenariusze stanow otoczenia 
na rvnku ~rzewozow autobusowvch w Polsce 
WSteP przygotowywak. Podejmowane dziaknia otoczenia przedsigbiontwtransportowych. 

Wsp6lczesne przedsiebiorstwa trans- powinny pomolibnaprzemieprzedsig Bylby on W e m  obarczony zbyt duiym 
pottowe funkcjonujq w coraz bardziej z b  biorstwa na rynku oraz najego rom6j przy lyzykiem, aby moina byto na jego podsta- 
ionym i zmiennym otoczeniu. Konse- wykorzystaniu nowych moiliwo$ci. Jak wie kreowac strategig zarqdzania przed- 
kwencjq tej sytuacji jest most ryzyka pro- stwierdza w cytowanym dziele I? F. Druc- sic;biorstwem. 
wadzenia dziatalnosci na rynku autobuso- ker .wszystkie instytucle iyjq i dzialajq Instrumentem analizy strategicznej 
wych przewozow pasaierskich. Menedie- w W6ch wymiarach czasu naraz: w czasie moiliwym do zastosowania w czasach 
rowie przedsigbiorstw coraz cze6ciej po- terafniejszym i przysztym. Jutrotwony sie burzliwych q metody scenariuszowe. 
szukujq nowych moiliwo6ci rozwojowych. dzisiaj, w wigksroSci przypadk6w nieod- Pozwalajq one, przy wykorrystaniu wielo- 
Przed ich wdrozeniem powinni stawiab so- wracdnie. Dlatego menedierowie zawsze wariantowej, intuicyjno - tworczej kombi- 
bie pytania dotycqce stopnia przygotowa- 
nia do mian oraz zakresu dziakn, kt6re 
naleiy podjg, aby unikn* zagroieli i wy- 
korzystai: pojawiajqce slg wraz re  zmiana- 
mi szanse. W procesietym istotq role pet- 
ni6 mogq metody scenariuszowe. 

W niniejszym erlylule zaprezentowano 
istote i zaloienia metodyczne metod sce 
nariuszowych oraz przedstawiono wyniki 
 bad^ zrealizowanych w piemszym kwar- 
tale 2010 r. Badanie te przeprowadzono 
w ramach przygotowania pracy koncowej 
na studiach podyplomowychi . 

1. Istota, mawense I rodzaJe 
metod scenarluuowych 

Metody SCenariuSrowe pozwalajq na 
uwzglflnienie w procesie progn020wania 
zmian rynkowych wielu zmiennych orar 
wielu wymiar6w. Ich szczeg6lne znaczenie 
wynika z nieciqglofci zmian w otoczeniu 
przedsigbiorstw, stanowiqcych istotne 
ograniczenie dla stosowania metod wyko- 
rzystujqcych funkcje trendu czy modele 
przyczynowo-skutkow@ . 

WspMczeinie prredsigbiorstwa trans- 
ponowe funkcjonujq w coraz bardziej zlo- 
zonym i zmiennym otoczeniu, majqcym 
cz@o charakter zmian nieciqwch. Cza- 
sami q to zmiany o zasadniczym macze- 
niu dla prrsdsigbiorstwa - jak na przyklad 
transformacja gospodarcza i polityczna 
Polski rozpoczeta na przetomie lat 80. i 90. 
minionego stulecia. Zmvyczaj q t o  jednak 
zmiany niemajqce tak fundamentalnego 
znaczenia, co powoduje, i e  q one niedw 
ceniane, a czgsto nawet niedostrzegane. 
Ten okres permanentnych zmian I? F. Dmc- 
ker okresla pojeciem czasow burzliwychs . 
Trzeba zatem umiek domegab zmiany, 
prrewidywak je i odpowiednio sic; do nich 

muszq zarqdzak zarowno dniem dzisiei- 
szym - w sfene problemtwo oadniczym 
znaczeniu - jak i dniem jutrzejszym. W Cza- 
sach burzliwych nie mogq zaktadak, l e  
dzien jutrzejszy bgdzie przedhrieniem dzi- 
siejszego. Przeciwnie, muszq zarzqdzab 
z my9qozmianach: o mianach jako szan- 
sie i jak0 zagroieniu"4, Ta diagnoza, sfor- 
mulowana przed laty przez I? F. Druckera, 
jestnadal niezwykle aklualna. Powinna ona 
zatem stanowik podstawe w myslenia 
I dziatania menedierow przedsigbiorstw 
transportowych funkcjonujqcych na rynku 
autobwwych przewozow pasaierskich. 
Rynek te charakteryruje sie duigzmienno- 
Sciq czynnikow otoczenia. Majq one swoje 
ir6dto zar6wno w sfene realnej, jak i sfe- 
rze regulacyjnej. W takiej sytuacji trudno 
jest przygomwa6 jeden obraz pizyszlo6ci 

nacjl r6inych czynnik6w zmieniajqcego 
sig otoczenia, zbudowac obrazy pfzyszlo- 
Sci tego otoczenia, a w efekcie mogq okre 
slab konsekwencje realizacji r6inych 
strategii w zmieniajilcym sie dynamicznie 
otoczeniu. 

Poczqtki z~stwowat7 metod scenariu- 
szowych zwi-ne sq z dziataniami militar- 
nymi. W dziatalnosci gospodarczej meto- 
dy te sq stosowane od konca lat 60. 
XX wieku, a inspiracjq ich Stwowania byla 
wydana w 1967 r. ksiafka H. Kahna .The 
Year2000". W ksiafce tej H. Kahn przyjql 
zabzenie, ze to w sie planuje musi by6 
przewidywalne. JeSli zas przyszio615 jest 
w stu procentach niepewna, to planowa- 
nie jest stram czasu. Podstawowym proble- 
mem jest wiw oddzielenie tego, w prze- 
widywalne (sq to tzw. .elementy okreilone 

Pogl4d na Swiat 
(zderLenie p f i l m w a n e  

R6-e interpretacje 
tego co siq dzieje 

pmz model myilowy) 

Rys. 1. Rarny konst~kcyjne scenan'usza 
~r6dlo: K van derHeijden, Planowanie scenariuszowe ..., op.cit, s. 106. 
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z gory"), od tego, co fundamentalnie niepew- 
ne. W tym podejkiu elementy okreSlone z gory 
sq odzwierciedlane we wszystkich scenariu- 
szach. Elementy niepewne odgfywajq roine 
role w r6inych scenariuszachs . 

Pojgcie scenariusz nie jest jednoznacznie 
zdefiniowane w literaturze. Uiywa sig go bo- 
wiem dla okreslenia wielu rbinych sposob6w 
postgpowania i roinorakich narzgdzi. Wedtug 
H. Kreikebaum'ascenariusz jestopisem przy- 
sztego rozwoju przedmiotu prognozy w alter- 
natywnych warunkach ramowyche. Ph. Kotler 
definiuje scenariusze jako spojny obraz moi- 
liwych przyszlych wydarzeh, o okreslonym 
prawdopodobiehstwie wystepienia. Mwnym 
celem tworzenia scenariuszy jest mobilizo- 
wanie kierownictwa do opracowania planow 
dziatania w roinych warunkach'. Zmien- 
noSc otoczenia powoduje bowiem, 
i e  przewidywanie przysztokci jest obarczo- 
ne coraz wigkszym ryzykiem. Nie moina za- 
tern zakladac, te  moiliwa bgdzie wystarcza- 
jqco wiarygodna predykacja zmian w oto- 
czeniu w zaktadanym horyzoncie czaso- 
wyms. W takiej sytuacji blgdem wielu firm 
jest kreowanie strategii rynkowych na pod- 
stawie jednego tylko obrazu otoczenia. 

Niezaleinie od tego, jakq przyjmiemy de- 
finicjg, istota wykorzystania metod scenariu- 
szowych nie polega na opracowaniu jedne- 
go, doktadnego obrazu przysztosci, lecz na 
badaniu roinych, prawdopodobnych, jak 
i trudnych do prognozowania zmian zjawisk 
i ich wplywu na przedsigbiorstwo. Na tej pod- 
stawie opracowuje sig kilka alternatywnych 
scenariuszy. PodkreSliC naleiy, i i  opracowa- 
nie jednego obrazu przysztosci, ktory bylby 
wiarygodny i prawdopodobny, jest praktycz- 
nie niemoiliweg . Wynika to z duiej zmienno- 
sci otoczenia przedsigbiorstw, More muszq 
nieustannie dopasowywac c3lysw6j potencjat 
i spodb zarzqdzania do wymagan, jakie sta- 
wia popyt na ich produktylo. Jak podkresla 
K. van der Heijden, mimo i e  nie wiemy co sig 
stanie w przyszlosci, to jednak nasza niewie- 
dza nie jest ttkowita. Pozwala to na wyroz- 
nienie trzech kategorii niepewnosci: 
0 iyzyko - gdy w przesztosci byio doSc pre- 

cedensow w postaci podobnych zdarzen, 
aby umoiliwic nam oceng prawdopodo- 
biehstwa r6inych moiliwych rezultatow, 

O niepewnoS6 strukturalna - gdy zastanawia- 
my sig nad mozliwoSciq wydarzenia, ktbe 
jest natyle wyjqtkowe, i e  nie daje nam Ad- 
nej wskazowki dotyczqcej jego prawdopo- 
dobienstwa. MoiliwoSC zaistnienia zdarze- 
nia pnedstawia sig za pomoq przyczyno- 
wo-skutkowego~cucha rozurnowania, ale 
nie rnamy iadnych Swiadectw pozwalaja, 
cych ocenic, jak prawdopodobne mogbby 
byc zdarzenie, 



O niewiadoma-gdy niemoiemy sobie na- 
wet wyobrazic zdarzenia. Patrzqc wstecz 
czujemy, i e  takich zdarzen byto wiele 
i musimy zaktadac t e  w przysztosci na- 
dal tak bgdzie. Nie mamy jednak iad- 
nej wskazowki podpowiadajqcej, jakie 
to moglyby by6 zdarzeniall . 
NiepewnoSc musi bye zawsze ocenia- 

na przed p o d j ~ i e m  decyzji. Przy budowie 
scenariusza naleiy wziq6 zatem pod uwa- 
gg rozne czynniki (elementy niepewnosci 
oraz elementy z gory okreslone - rys. I ) ,  
majqce lub mogqce miec wpiyw na sytu- 
acjg przedsigbiorstwa, a w szczeg6lnoSci: 
B czynniki zmienne niezaleine od przed- 

sigbiorstwa, majqce wplyw na efektyw- 
no66 jego funkcjonowania, 

t czynniki zmienne zaleine od przedsig- 
biorstwa i majqce wplyw na obraz przy- 
szlosci, 

t efekly zakhjceniowe (wystgpujqce nagle 
nieprzewidziane czynniki) wplywajqce 
na naturalnq ewolucjg ciqg6w zdarzen, 

t warianty decyzji, podejmowanych 
przezfirmg, wpiywajqcych na przebieg 
r o z ~ o j u ~ ~ .  
W zarzqdzaniu przedsigbiorstwem 

mogq bye wykorzystywane roine rodzaje 
scenariuszy. Zazwyczaj dzieli sig je naczte- 
ry grupy, ti.: 
O scenariusze moiliwych zdarzen, 
0 scenariuszesymulacyjne, 
O scenariusze stanow otoczenia, 
O scenariusze procesow otoczenia.'3 

Scenariusze mozliwych zdarzen po- 
zwalajq na identyfikacjg zdarzen moili- 
wych w przysztosci, ich przyczyn oraz 
skutkowjakie mogqnieScdlaprzedsigbior- 
stwa. Okreslajq r6wniei moiliwoSci dosto- 
sowaniaprzedsigbiorstwadotych zjawisk. 

sfera ekonomkzna 
Spade InHacll 
Wzruttempa tomom sospodarcm 

Smdek lmatnv pmcv 
m d e k  cen palw 
brednla sWa wphlrm 

kapisu 
. . - -~ -~ ..- 

wlrost rfm'oz6w we2 @&+a fiw tranrpaFtowe w imWh paistwach Unii Eumpekkiei. iako efekt 
l a W  w&iw lam. 

puMlunych 
Srednia sWa wphlwu 
2rm Cwamw wne na mditawP Wfl ananbetnmh 

Scenariusze symulacyjne natomiast sluiq 
do okreslania konsekwencji roinych alter- 
natywnych strategii, w zaleinosci od od- 
dz iman ia  otoczenia. W tym celu budo- 
wane q modele matematyczne dajq sze- 
rokie moiliwosci testowania przypadkow 
krytycznych, oparlych na mato prawdopo- 
dobnych wydarzeniach. Scenariusze sta- 
n6w otoczenia budowane sq w oparciu 
o wiedzgtworcow scenariusza. Podajq one 
uogolniony obraz otoczenia, okreslajqc 
wplywy poszczeg6lnych zjawisk na orga- 
nizacjg i prawdopodobienstwo ich wysk- 
pienia. Scenariuszeprocesow otoczenia sq 
uszczeg&owieniem scenariuszy stanow 
otoczenia. Koncentrujq sig one nie na 
wszystkich, lecz na najwainiejszych proce 
sach w otoczeniu, majqcych najsilniejszy 
wplyw na organizacjg. Dzigki takiemu po- 
dejsciu, najbardziej przydatne sq w sytu- 
acjach kryzysowychl4. 

2. Zatoienia metodyczne 
budowy scenariusza stanow 
Jtoczenia na rynku 
regionalnych przewozow 
3UtobUSOwyCh 

Do budowyscenariuszystan~wotocze- 
iiazastosowano metody heurystyczne, wy- 
korzystujqce wiedzg, doswiadczenia i intu- 
icjg ekspertowl5. Ekspertami byli mene- 
dierowie przedsigbiorstw transportowych, 
uczestniczqcy w studiach podyplomowych 
.Zarqdzanie transportem zbiorowym" na 
Wydziale Zarzqdzania i Marketingu Poli- 
techniki Rzeszowska. Badania te przepro- 
wadzono w pierwszym kwartale 2010 r., 
stosujqc identycznq metodykg, jak w ba- 
daniach zrealizowanych w latach 2001 
i 200616. 

Czynniki makrootoczenia i mikrooto- 
czenia, ktore majq znaczqcy wplyw na ry- 
nekregionalnych przewozow pasaierskich 
poddano ocenie ekspertow, wykorzystujqc 
autorski kwestionariusz ankiety. W tym eta- 
pie badan poproszono respondentbw 
o oceng poszczegolnych czynnikow. Dla 
kaidego czynnika zaloiono tendencjg 
wzrostowq, stabilnq i spadkowq. Kaidq 
ztych tendencji oceniano pod kafem wp$- 
wu nafunkcjonowanie rynku regionalnych 
przewozow pasaierskich. Do oceny zasto- 
sowano numeryczno-werbalnq skalg ocen: 
5 - bardzo duia sita oddziatywania, 
4 -duiasila oddziatywania, 
3 - Srednia s#a oddziatywania, 
2 - mata sita oddziatywania, 
1 - bardzo mata sita oddzialywania. 

Kaidy czynnik moie charakteryzo- 
waC sig wplywem negatywnym lub po- 
zytywnym. Oddziatywanie pozytywne 



respondenci oznaczali znakiem .+" pned 
wa!toiciq, natomiast oddzialywanie nega- 
tywne znakiem /. 

Oceniajqc poszczegolne czynniki re- 
spondenci okreslali rowniei prawdopodo- 
biehstwo wysqpienia kaidej ztrzech mot- 
liwosci (wzrostu, stagnacji i spadku). Do 
okreslenia prawdopodobienstwa przyjeo 
skalg od 0 do 1, tak aby suma prawdopo- 
dobiehshv dla trzech wariantow danego 
zjawiska uzyskata wartosb 1. 

3. Scenariusze stanow 
otoczenla w Swietle 
autorskich badan 
ankietowych 

Wykorzystujqc przedstawione zatoie 
nia metodyme przeprowadzono badania 
ankietowe, w kt6rych respondenci oceniali 
czynniki majece istotny wplyw nafunkcjc- 
nowanie podmiotow na rynku autobuso- 
wych przewozow regionalnych. Na podsta- 
wie tych ocen obliczono Srednie wartdci 
sily wplywu oraz Srednie prawdopodobieh- 
stwo wyswienia poszczegolnych trendow. 
Wyniki zestawiono w tabeli 1. 

Na podstawie danych zawartych w ta- 
beli opracowano scenariusze: 
0 optymistyczny - poprzez wybranie z po- 

szczegolnych sfer trend& najbardziej 
kotqsb~ych dla przedsigbiorstwa (tab. 2), 

0 pesymistyczny - analogicznie do po- 
przedniego-wybierajqc trendy o najsil- 
niejszym negatywnyrn wplywie (tab. 3), 

0 najbardziej prawdopodobny - poprzez 
wybranie trendow o najwigkszym praw- 
dopodobiehstwie wystqpienia, niezalei- 
nie od sity ich wplywu (tab. 4), 

0 niespodziankowy - wybierajac trendy 
o najmniejszym prawdopodobiehstwie 
wystilpienia (tab. 5). 
Graficznq prezentacjg opracowanych 

scenariuszy przedstawiono na rysunku 2. 
Najwigkszy wplyw (negatywny i p o w  

tywny) na funkcjonowanie rynku przewo- 
z6w autobusowych b w e  miala sferaekc- 
nomiczna (najwigksza rozpigtosb miylzy 
scenariuszem optymistycznym i pesymi- 
stycznyrn). Podczas formulowania strate 
gii pnedsigbiorstwa naleiy tej sferze po- 
SwigciC najwiecej uwagi. W sferze tej eks- 
perci dostrzegajqzarowno zagroienia, jak 
i szanse rozwoju. 

Jako najbarddej prawdopodobne po- 
zytywnetrendy w otoczeniu ekonomicmym 
respondenci postnegajq spadek inflacji 
oraz spadek oprocentowania kredytow 
bankowych. Zagroieh w dzialaniu przed- 
sigbiorstw respondenci upatrujq w q n n i -  
kach majqcych wplyw na bieQqsytuacjg 
finansowq (spadek dopiat, m s t  koszlow 

pracy, wzrost podatkow, wzrost cen paliw). 
Wympienietych negatywnych trendow re- 
spondenci oceniajq jako wysoce prawdo- 
podobne-prawdopodobiehstwowystqpie- 
nia jest znacznie wylsze n i i  trendow pozy- 
tywnych. 

Oceniajqc czynniki sfery spolecznej re- 
spondenci postrzegajq jako bardzo praw- 
dopodobne wystqpienie trendow negatyw- 
nych o wysokiej sile w w u  na pnedsig- 
biorstwo. Szczeg6lnie istotne sq czynniki, 
kt6re determinujq spadek popytu na pu- 
bliczne przewozy pasaierskie (wzrost tem- 
pa rozwoju motoryzacji indywidualnej, 
wzrost bezrobocia). 

Szanq na poprawg sytuacji przedsip 
biorstw, zdaniem kadly zanqdzajqcej, jest 
wzrost zamowien publicznych (sfera regu- 
lacyjno-prawna). Wynikato z W ,  it wide 
przedsigbiorstw realizuje przewozy na zle 
cenie gmin (dowoz dzieci do szk6i) i zaki- 
dow pracy (przewirz pracownik6w). Reali- 
zacjatych uslug zapewniastale przychody 
i terminowy splyw naleinosci. Optyrnizm 
w tym zakresie zwipny jest z wejkciem 
w j c i e  rozpoqdzenia (WE) 1370/200717. 

Jest ono postrzegane przez menedierrjw 
przedsigbiorshv transportowych jako instru- 
ment yrostu aMywnoSci samorzqdow lc- 
kalnych w organizacji ifinansowaniu trans- 
pottu zbiorowego. 

W sferze regulacyjno - prawnej jako 
zdecydowanie negatywny czynnik respon- 
denci postrzegajq dalszq liberalizacjg do- 
stgpu do rynku. Jednonesnie czynnik ten 
jest postrzegany jako wysoce prawdopo- 
dobny w zwiqku z harmonizacjq prawa 
polskiego z ustawcdawstwem Unii Europej- 
skiej. Dalsza liberalizacja dostgpu do ryn- 
ku spowoduje, zdaniem respondentow, 
wzrost konkurencji w sektorze (sfera kon- 
kurencji bezposredniej). Rowniei ten czyn- 
nik jest oceniany jako majqcy zdecydowa- 
nie negatywny wpiyw na sytuacjg pnedsip 
biorshv, a jednoczeSniewysoce prawdopc- 
dobny. Kaidy wzrost konkurencjiw sekto- 
rze stanowi zagroienie dla podmiotow 
w nim iunkcjonujqcych. W tym prrypadku 
respondenci podkreSlali dcdatkowo, i e  wa- 
~ n k i  konkurowaniana lynku regionalnych 
pnewoz6w pasaierskich nie sq jednako- 
we dla wszystkich przewoinikow. 
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S f m  
ekonomicm 

Sfera 
spolecma * 

4 5 - Scenariusz optymistyczny 
Scenariusz pesymistyczny 
Scenariusz najbardziej prawdopodobny 

Scenariusze stan6w otoczenia w seMorze regionalnego tmsportu zbiorowego 

Niektore przedsigbiorstwa poprawy 
sytuacji upatmjq w integracji poziomej. Nie 
ma jednak zgodnosci ani co do potrzeby 
integracji, ani co do jej formy. Wrecz prze- 
ciwnie czgSC kadry zarz~dzajqcej, szcze- 
golnie z firm o stosunkowo dobrej sytu- 
x j i  ekonomicznej nie jest zainteresowa- 
la  integracjq. Oczekujq raczej wyelimino- 
~ a n i a  niektorych przedsigbiorstw i prze- 
jecia ich rynku. Respondenci podkreslali, 
i e  brak niektorych przedsigbiorstw PKS 
(upadioSC, likwidacja) nie wpiynqtby na 
poziom obstugi pasaierow. lstniejqce po- 
trzeby przewozowe zaspokajane bylyby 
przez innych przewoinikow. 

Trendy w otoczeniu migdzynarodo- 
wym respondenci postrzegajq jako ko- 
rzystne dla przedsigbiorstw. Sia wpiywu 
tych czynnikow oceniana jest jednak jako 
niewielka, niemajqca zasadniczego wply- 
wu na funkcjonowanie sektora. 

Scenariusze stanow otoczenia opraco- 
wane na podstawie prezentowanych ba- 
dan porownano z wynikami badan prze- 
prowadzonych w 2001 r. i 2006 r. Synte- 
tyczne zestawienie Sredniej sily wplywu 
w scenariuszu realistycznym (najbardziej 
prawdopodobnym) zawarto w tabeli 6. 

zakoiiczenie 
Dynamiczne zmiany w otoczeniu 

przedsigbiorstw pasaierskiego transpor- 
tu zbiorowego wymagajq zastosowania 
odpowiednich metod analizy strategicznej 
do ich prognozowania. Przeprowadzona 
analiza strategiczna, elementem ktorej jest 
prognozastanow otoczenia, powinna byc 
podstawq do budowania efektywnej stra- 
tegii przedsigbiorstwa. 

Prezentowana w niniejszym artykule 
metoda scenariuszy otoczenia na rynku 
przewoz6w autobusowych wraz z probq 
ich zastosowania stanowiC moie przy- 
datne narzgdzie analizy strategicznej. 
Niewqtpliwq zaletq metod scenariuszo- 
wych jest ich wysoka wartosC diagno- 
styczna oraz moiliwoSC stosunkowo 
prostego przejscia z etapu analizy do 
etapu planowania. Tworzone przy wyko- 
rzystaniu metod scenariuszowych pro- 
gnozy powinny umoiliwiC zarowno zi- 
dentyfikowanie zagroieh, jak i szans, 
kt6re pojawiq sig w otoczeniu. Wykorzy- 
stujqc metody scenariuszowe naleiy 
skoncentrowaC sig tylko na tych czynni- 
kach, ktore majq, bqdi mogq mieC istot- 
ne znaczenie dla przedsigbiorstwa. 
Uwzglgdnianie zbyt wielu czynnik6w 
moie bowiem spowodowat., i e  przed- 
sigbiorstwo nie bgdzie w stanie opraco- 
wac adekwatnych strategii dzialania. 


