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Ilona Penc-PIetrzak 1

zastosowanIe PlanowanIa scenarIuszowego 
w naukach o bezpieczeństwie

Planowanie scenariuszowe jest od dawna z powodzeniem stosowane w za-
rządzaniu strategicznym jako jedna z najważniejszych metod analizy oto-
czenia umożliwiająca budowę wielowariantowej strategii przedsiębiorstwa. 
Co więcej, tworzenie scenariuszy jest szczególnie przydatne w warunkach 
dynamicznego i hiperkonkurencyjnego otoczenia. Ponieważ obecnie takimi 
cechami odznacza się również środowisko bezpieczeństwa, coraz częściej 
wykorzystuje się planowanie scenariuszowe lub jego nowoczesną postać, 
czyli programy foresight, w naukach o bezpieczeństwie. 

Celem artykułu jest przedstawienie metod scenariuszowych oraz ich 
zastosowania w  naukach o bezpieczeństwie. Scenariusze te mogą być 
wykorzystywane do sformułowania wariantów strategii bezpieczeństwa lub 
stanowić punkt odniesienia do monitorowania środowiska bezpieczeństwa 
w celu podjęcia działań ochronnych lub wykorzystania szans. 

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo jest czynnikiem, który warunkuje jakość życia społeczeń-
stwa i rozwój całego państwa. Jest ono bardzo szeroko rozumiane i rozpatry-
wane z punktu widzenia różnych aspektów na gruncie nauk politologicznych, 
prawnych, filozoficznych oraz nauk o bezpieczeństwie. Najczęściej wyróżnia 
się trzy jego wymiary: podmiotowy, przedmiotowy i funkcjonalny. W ujęciu 
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podmiotowym określa się o czyje bezpieczeństwo chodzi, a więc może być ono 
rozpatrywane w odniesieniu do pojedynczych osób, grup społecznych, całego 
społeczeństwa, narodów, państw, struktur międzynarodowych czy całego świata. 
Wymiar przedmiotowy skupia się na treści bezpieczeństwa i analizie jego po-
szczególnych obszarów wraz z charakterystycznymi dla nich środkami i sposo-
bami zapewnienia bezpieczeństwa. Natomiast wymiar funkcjonalny daje moż-
liwość obserwowania zmienności w czasie zagrożeń i wyzwań bezpieczeństwa, 
ułatwiając badanie procesu ewolucji i kształtowania się stanu bezpieczeństwa 2. 

Bezpieczeństwo jest w związku z tym definiowane w różnych konteks-
tach, co prezentuje tabela 1.

Tabela 1
Definicje bezpieczeństwa

Autor Definicja bezpieczeństwa

Włodzimierz Fehler Bezpieczeństwo to jedna z najważniejszych potrzeb, której zaspokojenie 
określa warunki funkcjonowania i rozwoju ludzkiej cywilizacji

Kazimierz Koło-
dziejczyk

Bezpieczeństwo to stan, w którym jednostka, grupa społeczna, organi-
zacja, państwo nie odczuwa zagrożenia swojego istnienia lub podstawo-
wych interesów; sytuacja, w której istnieją formalne, instytucjonalne, 
praktyczne gwarancje ochrony

Stanisław Koziej

Bezpieczeństwo danego podmiotu to ta dziedzina jego aktywności, której treś-
cią jest zapewnianie możliwości przetrwania (egzystencji) i swobody realizacji 
własnych interesów w niebezpiecznym środowisku, w szczególności poprzez 
wykorzystywanie szans (okoliczności sprzyjających), stawianie czoła wyzwa-
niom, redukowanie ryzyka oraz przeciwdziałanie (zapobieganie i przeciwsta-
wianie się) wszelkiego rodzaju zagrożeniom dla podmiotu i jego interesów

Roman Kuźniara

Bezpieczeństwo jest pierwotną, egzystencjalną potrzebą jednostek, grup 
społecznych, wreszcie państw. Idzie przy tym nie tylko o przetrwanie in-
tegralności czy niezawisłości, lecz także o bezpieczeństwo rozwoju, który 
zapewnia ochronę i wzbogacenie tożsamości jednostki czy narodu

Wacław Pokruszyń-
ski

Bezpieczeństwo (międzynarodowe) oznacza eliminowanie zagrożeń dla 
istnienia, przetrwania, tożsamości oraz rozwoju państw i systemów mię-
dzynarodowych, a także kształtowanie pewności tych podmiotów

Ryszard Rosa Bezpieczeństwo oznacza taką formę istnienia, która zapewnia trwanie, 
przetrwanie i rozwój człowieka, społeczeństwa i świata przyrody

Konstanty Adam 
Wojtaszczyk

Bezpieczeństwo wiąże się z zaspokajaniem normalnych potrzeb, takich jak 
istnienie, przetrwanie tożsamości, niezależność, pewność perspektywy roz-
woju oraz możliwość realizacji potrzeb fizycznych i duchowych

Ryszard Zięba

Bezpieczeństwo można określić jako pewność istnienia i przetrwania, posia-
dania oraz funkcjonowania i rozwoju podmiotu. Pewność jest wynikiem nie 
tylko braku zagrożeń (ich niewystępowania lub wyeliminowania), ale także 
powstaje wskutek kreatywnej działalności danego podmiotu i jest zmienna 
w czasie, czyli ma naturę procesu społecznego

Źródło: opracowanie własne na podstawie S. Koziej, Bezpieczeństwo: istota, pod-
stawowe kategorie i historyczna ewolucja, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2011, nr 2, 
s. 20; także: M. Pomykała, Bezpieczeństwo jako kategoria prawna [w:] A. Letkie-
wicz, A. Misiuk (red.), Państwo. Administracja. Policja, Szczytno 2012, s. 90–92.

2  M. Pomykała, Bezpieczeństwo jako kategoria prawna [w:] A. Letkiewicz, 
A. Misiuk (red.), Państwo. Administracja. Policja, Szczytno 2012, s. 91.
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Definicje te skupiają się przede wszystkim na zagwarantowaniu nie-
naruszalnego przetrwania podmiotu oraz na zapewnieniu warunków 
do jego pełnego rozwoju. Są to dwie najważniejsze potrzeby społeczeństwa 
w zakresie bezpieczeństwa, dotyczące takich obszarów, jak: bezpieczeń-
stwo publiczne, porządek publiczny i sprawiedliwość, bezpieczeństwo po-
wszechne, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne, 
gospodarka odpadami, ochrona dorobku kulturowego i tożsamości naro-
dowej, bezpieczeństwo ekonomiczne, oświata i wychowanie, bezpieczeń-
stwo społeczne, bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo międzynarodowe 
i ochrona infrastruktury krytycznej 3. 

W ostatnich latach w Polsce nastąpił silny rozwój nauk o bezpieczeń-
stwie, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Na gruncie 
stosowanej metodyki rozwojowi tych nauk towarzyszy próba adaptacji me-
tod i technik z wielu dyscyplin naukowych, a zwłaszcza z zakresu zarzą-
dzania strategicznego. Jak zauważa Piotr Daniluk, takie cechy środowiska 
bezpieczeństwa, jak rosnąca złożoność, dynamika zmian, multidyscypli-
narność źródeł zagrożeń, zwiększająca się niepewność otoczenia, siecio-
wość zjawisk i powiększający się zakres analizy zjawisk, generują szcze-
gólne wymagania w zakresie stosowanych metod. Wymagania te spełnia 
analiza strategiczna i stosowane w jej ramach metody 4. Szczególnie doty-
czy to metod scenariuszowych, które są wykorzystywane w ramach trady-
cyjnego planowania scenariuszowego oraz projektów foresight. 

Planowanie scenariuszowe

Planowane scenariuszowe polega na budowie pewnej liczby scenariuszy 
rozwoju sytuacji w otoczeniu i ich analizie z punktu widzenia danego pod-
miotu, np. państwa lub przedsiębiorstwa. Na scenariusz, według Michaela 
Portera, składają się wyodrębnione wewnętrznie zgodne poglądy na przy-
szły obraz świata, które można tak dobrać, aby objąć prawdopodobny 
zakres możliwych wyników 5. Pojedynczy scenariusz stanowi zatem pewien 
prawdopodobny przebieg wydarzeń w danej dziedzinie, np. na danym ryn-
ku czy obszarze geograficznym. Pokazuje on przyszłe zmiany w otoczeniu 
i ich wpływ na określony podmiot. Charakterystyczne jest to, że scena-
riusz może uwzględniać zmiany skokowe, które nie są jedynie ekstrapola-
cją dotychczasowych trendów, a również zjawiska wielowymiarowe i nie-
jednorodne 6. 

3  A. Tyburska, Ochrona infrastruktury krytycznej. Zarys problematyki, 
Szczytno 2012, s. 23. 

4  P. Daniluk, Metodologia badań zagrożeń wynikających z kryzysu społeczno-
ekonomicznego. Analiza strategiczna w obszarze bezpieczeństwa, „Rocznik 
Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2013, z. 7, s. 17.

5  M.E. Porter, Strategia konkurencji, Warszawa 1998, s. 232. 
6  A. Schriefer, Trends in Scenario Planning: What’s Hot and What’s Not, 

“Strategy & Leadership” 1999, s. 6; także: G. Gierszewska, B. Wawrzyniak, 
Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego, Warszawa 2001, s. 180.
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Scenariusze nie stanowią statycznych i kompletnych pojedynczych 
obrazów przyszłości, lecz zawierają serię takich obrazów, układających 
się w dynamiczną historię (analogicznie jak film) 7. Oznacza to, że powinny 
one opisywać drogę do przyszłości, a nie tylko określać stan końcowy 8. 
Metoda ta jest szczególnie przydatna tam, gdzie występuje ograniczona 
liczba czynników napędzających zmiany, mających wpływ na skuteczność 
strategii, istnieje wysoki stopień niepewności co do takiego wpływu, a or-
ganizacje muszą ponosić duże nakłady na funkcjonowanie w dalszej przy-
szłości 9. 

Scenariusze w uporządkowany sposób identyfikują obszary niepew-
ności dotyczące tego, jaki wpływ na nośniki wartości mają czynniki ze-
wnętrzne znajdujące się poza bezpośrednią kontrolą firmy 10. Dlatego też 
budowa scenariuszy pozwala przedsiębiorstwu lub państwu poradzić so-
bie z niepewnością i gwałtownie zmieniającym się otoczeniem 11. Ma pobu-
dzić kierownictwo przedsiębiorstw lub rządy do myślenia wariantowego, 
czyli do pewnej gotowości rozpatrywania zjawisk, które mogą potoczyć się 
odmiennie w stosunku do przewidywań 12. Scenariusze bowiem, w odróż-
nieniu od prognoz, nie dotyczą pojedynczych elementów, lecz przedstawia-
ją w sposób kompleksowy, obejmując wiele składników, opis przyszłego 
zachowania się systemu 13. Stanowią konceptualny opis przyszłości oparty 
na zidentyfikowanych przez uczestników związkach przyczynowo-skutko-
wych 14. Scenariusze często służą do badania złożonych sytuacji, takich jak 
przyszłość danego przemysłu czy gospodarki światowej 15. Przygotowując 
je zakłada się, że w rozważanym czasie nastąpi nowy układ warunków 
funkcjonowania danego podmiotu, wyznaczony przez nowe technologie lub 
przez zasoby, nową sytuację na rynku wyrobów i usług, zmiany w ukła-
dzie konkurencji bądź zmiany przepisów prawnych 16. Konstruując stra-
tegię, przedsiębiorstwo lub rząd może tworzyć liczne scenariusze i na ich 
podstawie w sposób systematyczny analizować potencjalne skutki działa-
nia czynników będących źródłem niepewności 17. 

 7  T. Grundy, L. Brown, Be Your Own Strategy Consultant, London 2004, s. 55.
 8  G. Coyle, Practical Strategy, Harlow 2004, s. 57.
 9  G. Johnson, K. Scholes, R. Whittington, Podstawy strategii, Warszawa 

2010, s. 53–54.
10  K. Daszyńska-Żygadło, Planowanie scenariuszowe — próba systematyzacji 

pojęć, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki 
finansowe, Ubezpieczenia” 2011, nr 38, s. 392.

11  Ph. Sadler, Strategic Management, London 2003, s. 44.
12  K. Liss, Scenario Planning Reconsidered, “Harvard Management Update” 

2000, s. 4.
13  K. Zimniewicz, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Warszawa 

1999, s. 126.
14  Cz. Mesjasz, Przewidywanie we współczesnym zarządzaniu strategicznym, 

„Organizacja i Kierowanie” 2008, nr 3, s. 15.
15  D. Hussey, Strategy and Planning. A Manager’s Guide, Chichester 2000, 

s. 100.
16  H. Bieniok i zespół, Metody sprawnego zarządzania, Warszawa 2001, s. 17–18.
17  M.E. Porter, Przewaga konkurencyjna, Gliwice 2006, s. 528–530.
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Scenariusze tworzy się na ogół dla horyzontu czasowego 5–20 lat, choć 
mogą one uwzględniać również dłuższy okres (zwłaszcza scenariusze bu-
dowane w ramach projektów foresight). Podstawowa zależność jest taka, 
że im więcej zmian występuje w badanym obszarze, im szybciej one za-
chodzą i są bardziej złożone, tym okres, na jaki buduje się scenariusz, po-
winien być krótszy. Najczęściej tworzy się 3–6 scenariuszy, którym należy 
nadać zapadający w pamięć tytuł korespondujący z ich treścią. Przy ich 
redagowaniu trzeba przestrzegać kilku reguł. Historie zawarte w scena-
riuszach powinny: mieć wyraźnie wyeksponowany początek, rozwinięcie 
i zakończenie, zawierać nie tylko opisy zmian, lecz również wskazywać 
obszary niezmienności, opisywać napięcia i konflikty z punktu widzenia 
konkretnych podmiotów oraz wyraźnie różnić się treścią 18. 

Formy scenariuszy mogą być różne. Biorąc pod uwagę punkt odniesie-
nia, czyli stopień w jakim uwzględniane są normy i wartości decydentów, 
scenariusze dzieli się na deskryptywne i normatywne. Najczęściej spotyka-
ne są scenariusze deskryptywne (opisowe) zawierające dość obszerne opisy 
możliwej przyszłości, a więc sytuacji w otoczeniu i zmian poszczególnych 
czynników. Na ogół zawierają one scenariusz optymistyczny, pesymistycz-
ny, najbardziej prawdopodobny oraz najmniej prawdopodobny. Z kolei 
scenariusze normatywne zajmują się ustalaniem tego, co powinno być, 
a nie tego, co może się wydarzyć. Przedstawiają one przyszłość pożądaną 
(preferowaną) 19. 

Ze względu na sposób konstruowania, scenariusze można podzielić 
na indukcyjne, dedukcyjne i przyrostowe. Indukcyjne powstają na zasa-
dzie identyfikowania kolejnych powiązań między możliwymi zdarzenia-
mi. Nie narzuca się tu ogólnych ram, a wątki rozwijają się ze stopniowe-
go łączenia danych. Scenariusze buduje się ustawiając różnego rodzaju 
zdarzenia w porządku chronologicznym oraz łącząc je w logiczną całość. 
W metodzie indukcyjnej struktura scenariusza wyłania się zatem stop-
niowo w procesie budowania historii z danych. Scenariusze dedukcyjne 
natomiast charakteryzują się tym, że ich struktura jest konstruowana już 
na samym początku poprzez określenie najważniejszych stanów końco-
wych. Po ustaleniu podstawowego charakteru każdego scenariusza dopa-
sowuje się do niego poszczególne dane, układając logiczną i uporządkowa-
ną chronologicznie historię. Historia ta pokazuje, w jaki sposób nastąpiło 
przejście od obecnego stanu rzeczy do stanu końcowego. Jest to więc po-
dejście odwrotne niż indukcyjne. Z kolei w scenariuszach tworzonych me-
todą przyrostową punktem wyjścia jest oficjalnie uznawana wizja przyszło-
ści firmy. Pokazują one pewne modyfikacje tej przyszłości oraz sprawdzają 
jej wewnętrzną spójność. Metoda przyrostowa ma na celu przekonanie 
danej organizacji do stosowania planowania scenariuszowego 20. 

18  P. Cabała, Planowanie scenariuszowe w zarządzaniu bezpieczeństwem 
strategicznym przedsiębiorstwa, Kraków 2012, s. 164.

19  Tamże, s. 31–32.
20  K. van der Heijden, Planowanie scenariuszowe w zarządzaniu 

strategicznym, Kraków 2000, s. 206–227.
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Podobny podział pozwala wyodrębnić scenariusze eksploracyjne, które 
opisują, począwszy od sytuacji wyjściowej i dominujących tendencji, ciąg 
zdarzeń prowadzący w sposób logiczny do możliwej przyszłości oraz sce-
nariusze antycypacyjne, w których punktem wyjścia nie jest sytuacja po-
czątkowa, lecz pożądane obrazy przyszłości 21. Scenariusze eksploracyjne 
i antycypacyjne dzielą się z kolei na centralne (najbardziej prawdopodob-
ne) i peryferyjne (mniej prawdopodobne) 22.

Według kolejnego podziału rozróżnia się cztery typy scenariuszy. Pierwszy 
z nich to scenariusze możliwych zdarzeń, które oparte są na logice intui-
cyjnej. Polegają na tworzeniu list wydarzeń możliwych w przyszłości, iden-
tyfikowaniu ich przyczyn, możliwych kierunków ewolucji, siły i charakteru 
oddziaływań na firmę oraz na określaniu jej zdolności do dostosowywania się 
do tych zjawisk. Uwzględniają one korelacje między poszczególnymi zdarze-
niami. Mają na celu określenie rozwoju sytuacji w otoczeniu i zaprojektowa-
nie odpowiedniej reakcji przedsiębiorstwa. Drugim rodzajem są scenariusze 
symulacyjne (symulacje komputerowe), które umożliwiają manipulowanie 
różnymi zmiennymi i określanie ich wpływu na pozostałe elementy otoczenia 
oraz na firmę czy państwo. Trzeci typ to scenariusze stanów otoczenia, które 
mają charakter jakościowy. W scenariuszach tych ocenia się potencjalną siłę 
wpływu poszczególnych czynników lub procesów na dany podmiot oraz osza-
cowuje się prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Każdy czynnik rozpatruje 
się pod kątem trzech tendencji zmian: rosnącej, stabilizacyjnej i spadkowej. 
Następnie buduje się scenariusz optymistyczny, pesymistyczny, najbardziej 
prawdopodobny i najmniej prawdopodobny. Na tej podstawie wyciąga się 
wnioski co do burzliwości i złożoności różnych sfer otoczenia oraz wyodrębnia 
się procesy wiodące i niespodziankowe 23. Czwartym rodzajem są scenariusze 
procesów w otoczeniu będące uszczegółowieniem scenariuszy stanów otocze-
nia. Koncentrują się one na procesach najbardziej istotnych, o potencjalnie 
dużej sile wpływu na przedsiębiorstwo 24.

Bez względu na zastosowaną formę, scenariusze poprawiają przystoso-
wanie organizacji do sytuacji w otoczeniu na dwóch poziomach: w dłuższej 
perspektywie kształtuje się mocniejszy system organizacyjny mający większą 
zdolność wytrzymywania nieoczekiwanych wstrząsów, a w krótszej perspek-
tywie rozszerzają się zdolności adaptacyjne organizacji poprzez zwiększenie 
umiejętności obserwowania otoczenia. Scenariusze powstają bowiem w proce-
sie myślenia przyczynowego, a nie probabilistycznego, i odzwierciedlają różne 
interpretacje zjawisk, które kierują strukturą otoczenia. Mogą one pomóc de-
cydentom w zrozumieniu tego, co może się zdarzyć i jakie może mieć to skut-
ki, dzięki przeanalizowaniu konsekwencji wynikających z różnych możliwych 

21  A. Klasik (red.), Planowanie strategiczne, Warszawa 1993, s. 91–94.
22  W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Projektowanie systemów zarządzania, 

Warszawa 2001, s. 82.
23  Praktyczny przykład wykonania scenariuszy stanów otoczenia wraz z ich 

analizą [w:] I. Penc-Pietrzak, Planowanie strategiczne w nowoczesnej firmie, 
Warszawa 2010, s. 90–109.

24  G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, 
Warszawa 2003, s. 70–89.
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kierunków zmian otoczenia 25. Scenariusze pomagają lepiej zrozumieć teraź-
niejszość poprzez wyobrażenie przyszłości, potęgując wizję i umożliwiając do-
strzeżenie zmiany wcześniej. W rezultacie takie efektywne myślenie o przyszło-
ści redukuje wkład pracy na poziomie zarządzania kryzysowego 26. Warianty 
strategii, opracowane na podstawie scenariuszy, mogą mieć bowiem zarówno 
charakter strategii kryzysowych, nastawionych na przetrwanie i przezwycię-
żenie zaistniałych zagrożeń, jak i strategii rozwojowych, zakładających silną 
ekspansję i wykorzystanie szans w otoczeniu. 

Stosowanie metod scenariuszowych jest przydatne nie tylko na pozio-
mie przedsiębiorstwa, ale również na szczeblu państwa i struktur między-
narodowych. Stąd też wzrost w ostatnich latach liczby projektów foresight. 

Foresight

Foresight stanowi nowoczesne podejście do planowania scenariuszowego, 
w którym scenariusze tworzone są w ramach projektu na poziomie całej go-
spodarki, przemysłu, branży lub regionu. Termin foresight oznacza progno-
zowanie, przewidywanie przyszłości na podstawie wiedzy ekspertów w celu 
aktywnego kształtowania tej przyszłości. Zgromadzona wiedza wykorzystywa-
na jest do budowy scenariuszy rozwoju sytuacji w perspektywie 10–30 lat. 
Dokładny horyzont czasowy, przy którym metoda ta daje najlepsze rezultaty, 
zależy od badanego regionu, państwa, przemysłu lub sektora.

Głównym celem foresightu jest identyfikacja szans rynkowych i technicz-
nych, które będą możliwe do osiągnięcia w dłuższej perspektywie czasowej. 
Rezultatem przeprowadzenia tego typu badań jest zatem określenie przy-
szłego rozwoju gospodarki i techniki. Umożliwia to wypracowanie długo-
terminowej wizji i budowę strategii działania rządu, instytucji badawczych 
i przedsiębiorstw. Strategia ta zakłada dostosowanie celów oraz funkcjono-
wania gospodarki lub organizacji do prognozowanych zmian, co z założenia 
zwiększa jej skuteczność 27. Na poziomie rządowym projekty foresight są wy-
korzystywane przede wszystkim jako sposób tworzenia, a następnie realiza-
cji polityki naukowej, technicznej i innowacyjnej państwa oraz jako narzę-
dzie rozwijania w społeczeństwie kultury myślenia o przyszłości. Program 
foresight włącza przedstawicieli władzy publicznej, przemysłu, organizacji 
pozarządowych, organizacji badawczych oraz społeczeństwo do otwartej, 
ukierunkowanej dyskusji nad przyszłością. Jego wyniki informują decyden-
tów o nowych tendencjach rozwojowych, pomagają uzgodnić scenariusze 
rozwoju, zharmonizować działania partnerów społecznych (rządu, środo-
wisk naukowych i przemysłowych, przedsiębiorstw, sektorów gospodarki) 
oraz służą pomocą w ustaleniu kryteriów finansowania nauki i techniki 28.

25  K. van der Heijden, Planowanie scenariuszowe…, wyd. cyt., s. 21, 42, 54–55, 95.
26  G. Ringland, Scenarios in Business, Chichester 2002, s. 3–4, 182.
27  W. Janasz (red.), Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii 

Europejskiej, Warszawa 2009, s. 46–47.
28  Centrum Nauk o Decyzji i Prognozowaniu Fundacji „Progress and 

Business”, Foresight. Prognozy technologiczne. Decyzje strategiczne, <http://
www.foresight.pl>, 20 lipca 2016 r.
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Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego najważniejsze ko-
rzyści z realizacji programów foresight na szczeblu rządowym to 29:

 — określenie dróg rozwoju nauki i techniki w sposób jasny i zrozumiały,
 — określenie priorytetów tego rozwoju w kontekście członkostwa w Unii 
Europejskiej,
 — określenie priorytetów w zakresie sektorów i podsektorów przemysło-
wych oraz ich potrzeb w dziedzinie techniki,
 — określenie obszarów badań, w których możliwa jest komercjalizacja re-
zultatów,
 — określenie możliwości popierania organizacji o wysoko rozwiniętej 
technologii, będących motorem rozwoju,
 — rozwijanie na szczeblu ogólnokrajowym lub regionalnym spójnej poli-
tyki innowacyjnej przy jednoczesnym podkreślaniu znaczenia wyko-
rzystania wiedzy dla przyszłości,
 — bardziej efektywne wykorzystywanie finansów publicznych,
 — ściślejsze współdziałanie pomiędzy przedstawicielami rządu, prze-
mysłu i środowiskami naukowymi,
 — tworzenie warunków wstępnych dla zwiększania zaufania we wzajem-
nych stosunkach pomiędzy różnymi podmiotami społecznymi,
 — inicjowanie procesu porozumiewania się i wymiany informacji wśród 
organów finansujących w ramach procesu innowacyjnego,
 — osiąganie konsensusu na temat bieżących i przyszłych problemów 
kraju oraz sposobów rozwiązywania tych problemów,
 — głębsze zrozumienie rozmieszczenia zasobów i wiedzy naukowo-tech-
nicznej,
 — gromadzenie ukierunkowanych informacji w sferze nauki i techniki,
 — większa koordynacja między różnymi organami kształtującymi poli-
tykę.
Korzyści te sprawiają, że metoda foresight jest coraz częściej stosowana 

w odniesieniu do różnych obszarów życia, w tym w zakresie bezpieczeń-
stwa. 

Scenariusze bezpieczeństwa

Planowanie scenariuszowe było wykorzystywane na potrzeby bezpie-
czeństwa w latach 50. i 60. XX w. w modelach konfliktu politycznego, 
ekonomicznego, technologicznego i społecznego Zimnej Wojny. Później zy-
skało na znaczeniu w latach 70. w okresie kryzysu paliwowego. Następnie 
stosowano je z powodzeniem na początku lat 90. po upadku dwubieguno-
wego porządku światowego, a także przy budowaniu strategii dla Europy 
(Strategia Lizbońska) oraz strategii dla Europy i Ameryki (Koncepcja Stra-
tegiczna NATO) 30. Prezentuje to tabela 2.

29  Definicja Foresight, <http://www.nauka.gov.pl/prognozy-rozwoju/definicja-
foresight,archiwum,1.html>, 20 lipca 2016 r.

30  P. Daniluk, Metodologia badań…, wyd. cyt., s. 19.



36 Ilona Penc-Pietrzak Nr 4(124)

Tabela 2
Ewolucja wykorzystania analizy strategicznej ze szczególnym uwzględnieniem planowania 

scenariuszowego

Okres
Główne cechy  

wykorzystywanych analiz 
strategicznych

Przykłady zastosowania

Lata 50. 
XX w.

Rozpatrywanie globalnego 
konfliktu militarnego i skut-
ków jego przebiegu z różnym 
zaangażowaniem

Zastosowanie scenariuszy do pro-
gnozowania konfliktu i wykorzysta-
nie teorii gier w formułowaniu ra-
cjonalnych odpowiedzi na te zmiany 
— Rand Corporation

Lata 60. 
XX w.

Rozpatrywanie globalnego 
konfliktu na płaszczyźnie 
ekonomicznej, politycznej, 
społecznej, technologicznej 
i militarnej

Zastosowanie scenariuszy do analizy 
zmian w środowisku globalnym w wy-
niku konkurowania w licznych sfe-
rach. Planowanie uprzedzające zmia-
ny polityczno-ekonomiczne w Europie 
Środkowej i Wschodniej i ich konse-
kwencje w sferze społecznej

Lata 70. 
XX w.

Rozpatrywanie wpływu czyn-
ników politycznych, ekono-
micznych, społecznych i tech-
nologicznych na zarządzanie 
strategiczne 

Planowanie scenariuszowe zastosowa-
ne w firmie Shell, pozwalające na dzia-
łania uprzedzające niekorzystny wpływ 
globalnego kryzysu paliwowego

Lata 90. 
XX w.

Rozpatrywanie zmian poli-
tycznych i ich konsekwencji 
społecznych i ekonomicznych

Planowanie strategii dla Nowej Eu-
ropy po upadku komunizmu — pod-
waliny Strategii Lizbońskiej

Pierwsza  
dekada XXI w.

Rozpatrywanie wpływu czyn-
ników otoczenia na rozwój re-
gionalny

Szerokie wykorzystanie w ramach 
badań typu foresight przez podmioty 
państwowe, samorządowe itp.

Źródło: P. Daniluk, Metodologia badań zagrożeń wynikających z kryzysu spo-
łeczno-ekonomicznego. Analiza strategiczna w obszarze bezpieczeństwa, „Rocznik 
Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2013, z. 7, s. 20.

Z tabeli 2 wynika, że metody scenariuszowe stosowane są od dawna dla 
oceny środowiska bezpieczeństwa lub w szerszym zakresie obejmującym 
także kwestie związane z bezpieczeństwem. 

Na szczególną uwagę zasługują tutaj scenariusze stworzone przez Gru-
pę Lizbońską ze względu na globalny zasięg analizy i prognozy rozwoju 
sytuacji. Eksperci wchodzący w skład tego zespołu opracowali i opubli-
kowali w 1995 r. sześć podstawowych scenariuszy rozwoju globalizacji: 
apartheidu, przetrwania, pax triadica, zintegrowanego globalnego świata, 
GATT-owski oraz zregionalizowanego globalnego systemu gospodarcze-
go. Scenariusze te opracowane są kompleksowo. Obejmują kwestie eko-
nomiczne, polityczne i społeczne, a także zawierają pewne odniesienia 
do problemów bezpieczeństwa w skali globalnej.
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Scenariusz apartheidu zakłada, że najbardziej rozwinięte regiony i kraje 
odłączą się od reszty świata, która stanie w obliczu ubóstwa, nieodpowied-
nich i przestarzałych struktur oraz różnego rodzaju lokalnych konfliktów. 
Świat będzie zorganizowany w ramach konkurencyjnych i gospodarczych 
wojen systemu Triady, których elementem krytycznym będzie narodowy 
system konkurencyjności. Eksperci uznali ten scenariusz za obraz przy-
szłości o niskim wskaźniku prawdopodobieństwa.

Scenariusz przetrwania dotyczy sytuacji, w której każde przedsiębior-
stwo, miasto, region, kraj albo grupa społeczna będzie koncentrować się 
na obronie i promocji swoich własnych przewag komparatywnych i zaj-
mowanej pozycji. Wyścig technologiczny i wojny technologiczne wprowa-
dzą wysoki stopień niestabilności. Siłą napędową będzie tu nastawienie 
na własne przetrwanie osiągnięte przez porażkę innych. Scenariusz ten 
w znacznej mierze funkcjonował już w czasie jego opracowywania i przy-
pisano mu wysokie prawdopodobieństwo dalszej realizacji. 

Scenariusz pax triadica jest wynikiem osiągnięcia stanu równowagi 
między trzema najbardziej rozwiniętymi regionami świata, tj. Ameryką 
Północną, Europą Zachodnią oraz Japonią i tzw. „małymi smokami” z Azji 
Południowo-Wschodniej. Zakłada on, że im bogatsi i bardziej rozwinięci 
będą członkowie Triady i im bardziej będą ze sobą współpracować, tym 
większa będzie korzyść dla innych krajów i zarazem stabilność świata. 
Nastąpi redukcja wyścigu zbrojeń oraz większa mobilizacja naukowego 
i technologicznego potencjału dla celów cywilnych, choć wydatki na prze-
mysł wojskowy wciąż będą duże. Niektóre elementy tego scenariusza funk-
cjonują już od dawna.

Znośny scenariusz zintegrowanego globalnego świata opiera się na zało-
żeniu, że problemy globalne są tak olbrzymie, iż jedynym sposobem pora-
dzenia sobie z nimi jest zaprojektowanie nowych globalnych zasad i stra-
tegii oraz stworzenie takich mechanizmów, procedur i instytucji, które 
umożliwią efektywne globalne zarządzanie. Prawdopodobieństwo wystą-
pienia takiego scenariusza jest jednak niezwykle niskie.

Scenariusz GATT-owski jest oparty na gospodarce światowej funkcjo-
nującej według zasad Układu Ogólnego w Sprawie Ceł i Handlu. Zakłada 
on swobodny przepływ towarów, usług, kapitału i ludzi na poziomie glo-
balnym, co wymaga radykalnych zmian w wielu obszarach polityki mię-
dzynarodowej. Eksperci uznali ten scenariusz jednak za mało prawdopo-
dobny.

Scenariusz zregionalizowanego globalnego systemu gospodarczego opie-
ra się na dwupoziomowej integracji. Pierwszy poziom obejmuje regiony 
na kontynentach, takie jak Unia Europejska czy Północno-Amerykańska 
Strefa Wolnego Handlu (NAFTA), natomiast drugi poziom, to poziom glo-
balny, oparty na współpracy między różnymi zintegrowanymi jednostkami 
regionalnymi. Według Grupy Lizbońskiej jest to bardzo prawdopodobny 
obraz przyszłości 31. 

Wszystkie scenariusze prezentuje tabela 3.

31  Grupa Lizbońska, Granice konkurencji, Warszawa 1996, s. 122–131.
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Tabela 3
Scenariusze globalizacji opracowane przez Grupę Lizbońską

Rządy globalne oparte 
na mechanizmach 

rynkowych

Rządy globalne oparte 
na mieszanych, 

kooperacyjnych formach 
gospodarki

Przeważająca logika 
rozdrobnienia

Scenariusz
przetrwania

Scenariusz 
apartheidu

Scenariusz 
pax tradica

Przeważająca logika 
integracji

Scenariusz 
GATT-owski

Znośny scenariusz 
zintegrowanego 

globalnego świata

Zregionalizowany 
globalny system

Źródło: Grupa Lizbońska, Granice konkurencji, Warszawa 1996, s. 122

Problemy bezpieczeństwa w większym stopniu zostały ujęte w scena-
riuszach dla Polski powstałych w ramach Narodowego Programu Fore-
sight Polska 2020, którego wyniki zostały opublikowane w 2009 r. Zawie-
ra on scenariusze dotyczące trzech pól badawczych, tj. zrównoważonego 
rozwoju Polski, technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych oraz 
bezpieczeństwa, bazujących na czterech kluczowych czynnikach, takich 
jak: globalizacja i integracja europejska, reformy wewnętrzne, gospodarka 
oparta na wiedzy oraz akceptacja społeczna. Są to scenariusze określone 
jako „Skok cywilizacyjny”, „Twarde dostosowania”, „Trudna moderniza-
cja”, „Słabnący rozwój” i „Zapaść”. Założenia tych scenariuszy prezentuje 
tabela 4.
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Tabela 4
Scenariusze dla Polski do roku 2020

Nazwa 
scenariusza Treść scenariusza Wizja

Scenariusz 
skoku 

cywilizacyjnego

Lata 2008–2013: Polska wykorzy-
stuje kryzysowy impuls 2008 r. 
do przyspieszenia reform instytucji 
publicznych, które wchodzą w życie, 
gdy zaczyna stabilizować się świato-
wy system gospodarczo-społeczny. 
Świat wraca na ścieżkę wzrostu go-
spodarczego w paradygmacie trwa-
łego rozwoju, którego podstawą jest 
pokojowa współpraca i integracja 
międzynarodowa. Polskie elity poli-
tyczne wspólnie z aktywnym społe-
czeństwem formułują wizję rozwoju 
kraju, której kluczowym elementem 
jest nowoczesny sektor nauki i tech-
niki. Zwieńczeniem tego okresu jest 
przystąpienie Polski do Europejskiej 
Unii Walutowej i wprowadzenie euro 
Lata 2014–2019: Okres rzeczywistej 
transformacji gospodarki do gospo-
darki opartej na wiedzy. Systema-
tyczne nakłady na rozwój strategicz-
nych kierunków technologii powo-
dują przekroczenie masy krytycznej. 
Polska umiejętnie łączy endogenne 
czynniki wzrostu z inwestycjami 
zagranicznymi i pomocą z Unii Eu-
ropejskiej, która po roku 2013 kon-
centruje się na wspieraniu innowa-
cyjności 
Po roku 2019: Trwała zmiana struk-
tury polskiej gospodarki i społeczeń-
stwa, rozwój własnych przemysłów 
i usług zaawansowanych technologii, 
inwestycje w najnowocześniejszą in-
frastrukturę transportową i telein-
formatyczną, trwała poprawa jakości 
środowiska. Polska staje się celem 
przyjazdów również dla pracowni-
ków wykwalifikowanych, świat mówi 
o polskim skoku cywilizacyjnym

Polska jest krajem 
trwałego i zrówno-
ważonego rozwoju 
o rosnącej jakości ży-
cia obywateli, którzy 
tworzą innowacyjne, 
kreatywne, przedsię-
biorcze i obywatel-
skie społeczeństwo 
o wysokim poczuciu 
swojej podmiotowo-
ści. Realizację wizji 
przybliża aktywny 
i kreatywny udział 
Polski w procesach 
integracji europej-
skiej i globalnej przy 
jednoczesnej syste-
matycznej rozbudo-
wie własnego poten-
cjału rozwojowego. 
Służy temu program 
systemowych reform 
wiodących instytucji 
życia publicznego, 
konsekwentny roz-
wój infrastruktury 
gospodarki opartej 
na wiedzy oraz inwe-
stycje w kapitał inte-
lektualny



40 Ilona Penc-Pietrzak Nr 4(124)

Scenariusz 
twardych

dostosowań

Lata 2008–2013: Świat wraca 
na ścieżkę wzrostu gospodarczego 
w paradygmacie trwałego rozwoju. 
Nasila się pokojowa współpraca mię-
dzynarodowa i integracja. Polskie eli-
ty polityczne podejmują próby reform 
instytucji publicznych, hamowanych 
przez brak zainteresowania społecz-
nego, a często wręcz opór przed bar-
dziej radykalnymi zmianami. W re-
zultacie chory system finansów pub-
licznych nie jest w stanie sprostać 
wszystkim potrzebom. Zbyt wolno 
rośnie aktywność zawodowa, zwłasz-
cza kobiet. Udaje się przeprowadzić 
reformy w sektorach mało wrażli-
wych politycznie, takich jak system 
edukacji, nauki i szkolnictwa wyż-
szego
Lata 2014–2019: Reformy systemu 
wiedzy powodują, że jakość kapitału 
ludzkiego i potencjału badawczego 
jest na wysokim poziomie, co umoż-
liwia rozwój wybranych przemysłów 
w oparciu o własne technologie. 
Rozwój ten nie jest jednak na miarę 
możliwości potencjału intelektual-
nego, więc wielu wykwalifikowanych 
pracowników decyduje się na wyjazd 
za granicę w poszukiwaniu lepszych 
ofert pracy. Emigracja kobiet dodat-
kowo komplikuje trudną sytuację 
demograficzną
Po roku 2019: Mimo dużego marno-
trawstwa potencjału rozwojowego, 
a zwłaszcza kapitału intelektualnego, 
Polska powoli się rozwija, czekając 
na lepszy czas

Polska krajem o trwa-
łym i zrównoważonym 
rozwoju, o powoli ros-
nącej jakości życia 
obywateli. Cel ten zo-
staje osiągnięty przez 
pol itykę adaptacji 
do wymogów wyni-
kających z integracji 
europejskiej i między-
narodowej oraz mo-
bilizacji endogennego 
potencjału rozwojowe-
go w warunkach jak 
największego spokoju 
społecznego, bez forso-
wania zbyt trudnych 
reform i zbyt kontro-
wersyjnych kierunków 
rozwoju
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Scenariusz 
trudnej 

modernizacji

Lata 2008–2013: Świat przez dłu-
gi czas nie potrafi wyjść z kryzysu 
i recesji, miejsce realnych procesów 
integracyjnych zajmuje polityka pro-
tekcjonistyczna, słabnie kooperacja 
międzynarodowa w sferze handlowej, 
technologicznej, naukowej, maleje 
również pomoc z Unii Europejskiej. 
Kryzys wywołuje jednak pozytywny 
wstrząs w Polsce, mobilizując eli-
ty do sformułowania autonomicznej 
strategii modernizacyjnej. Społeczeń-
stwo popiera konieczność głębokich 
reform i akceptuje politykę rozwo-
jową. W rezultacie, mimo wysokich 
kosztów kryzysu, wzrostu bezrobocia 
i spowolnienia gospodarczego, udaje 
się przeprowadzić kluczowe reformy 
oraz zmodernizować system nauki 
i edukacji
Lata 2014–2019: Przemysł działa-
jący głównie na rynek wewnętrzny 
nie potrzebuje zbyt wyrafinowanych 
rozwiązań technicznych, dominuje 
produkcja średnio zaawansowana 
technologicznie, w dużej mierze opie-
rająca się na rodzimej technologii. 
Z czasem rośnie atrakcyjność inwe-
stycyjna kraju
Po roku 2019: Mimo trudności ze-
wnętrznych i ciągle niezadowala-
jącego poziomu integracji między-
narodowej Polsce udaje się trwa-
le zmienić strukturę gospodarki 
i społeczeństwa, tak by była zdolna 
do dalszego rozwoju. Poprawia się 
systematycznie stan infrastruktury 
i jakość środowiska

Polska krajem osią-
gającym zrównowa-
żony rozwój zapew-
niający systematycz-
ny wzrost jakości 
życia obywateli two-
rzących aktywne, 
przedsiębiorcze, in-
nowacyjne i kreatyw-
ne społeczeństwo. 
Głównym wektorem 
polityki rozwojowej 
jest mobilizacja endo-
gennych czynników 
rozwojowych poprzez 
program trudnych, 
głębokich reform in-
stytucji życia pub-
l icznego, rozbudo-
wę infrastruktury 
gospodarki opartej 
na wiedzy oraz inwe-
stycje w kapitał inte-
lektualny. Działania 
te osłania polityka 
na arenie międzyna-
rodowej, zapewnia-
jąca jak największą 
stabilność międzyna-
rodowego kontekstu 
w sytuacji nasilają-
cych się procesów 
globalnej dezintegra-
cji i denacjonalizacji
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Scenariusz 
słabnącego 

rozwoju

Lata 2008–2013: Świat wraca 
na ścieżkę integracji, a elity poli-
tyczne podejmują próby reform in-
stytucji publicznych, brak zaintere-
sowania społecznego, a często wręcz 
opór przed bardziej radykalnymi 
zmianami, powodują, że chory sy-
stem finansów publicznych nie jest 
w stanie sprostać wszystkim potrze-
bom. Niedostatki te łagodzi napływ 
inwestycji zagranicznych i spraw-
nie absorbowanej pomocy z UE oraz 
oszczędności w nakładach na sferę 
B+R i edukację
Lata 2014–2019: System nauki i edu-
kacji pozostaje praktycznie niezmie-
niony. Polska gospodarka traci więk-
szość czynników konkurencyjności 
odwołującej się do prostych rezerw 
taniej siły roboczej i niskich kosztów. 
Brak napływu środków unijnych kie-
rowanych głównie na wspieranie in-
nowacyjności. Kapitał zagraniczny 
wycofuje się, wzrost ulega zahamo-
waniu. Brak potencjału do kolejnego 
skoku
Po  roku 2019: Polska pogrąża się 
w permanentnym kryzysie

P róba uz yska n ia 
zrównoważonego roz-
woju Polski i wzrostu 
jakości życia oby-
wateli opierająca się 
na niezbędnej ad-
aptacji do wymogów 
wynikających z pro-
cesów integracji eu-
ropejskiej i globalnej 
przy jak najmniej-
szym naruszaniu 
równowagi społecz-
nej, a więc bez podej-
mowania trudnych 
reform i bez promo-
wania kontrowersyj-
nych kierunków roz-
woju. Mobilizacja tra-
dycyjnych czynników 
przewagi konkuren-
cyjnej odwołującej się 
do niskich kosztów 
pracy i atrakcyjności 
dla bezpośrednich 
inwestycji zagranicz-
nych
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Scenariusz 
zapaści

Lata 2008–2013: Kryzys międzyna-
rodowy trwa, świat dezintegruje się. 
Państwa podejmują politykę protek-
cjonistyczną, słabnie współpraca 
gospodarcza, polityczna, naukowa. 
Rosną napięcia i wybuchają lokal-
ne wojny, nie ustaje zagrożenie ter-
roryzmem. Polskie elity nie są zdol-
ne do stworzenia programu reform, 
a społeczeństwo nie dostrzega jeszcze 
ich konieczności, dyskontując efekty 
pierwszego etapu integracji z Unią 
Europejską. Gospodarka opiera się 
głównie na przewadze wynikającej 
z taniej siły roboczej i „brudnych” 
inwestycji polegających na eksporto-
waniu do Polski przemysłów starych 
technologii
Lata 2014–2019: Na skutek braku 
reform system nauki i edukacji ra-
dykalnie się pogarsza, maleje jakość 
kapitału intelektualnego i nasila zja-
wisko drenażu mózgów. Polska go-
spodarka traci większość czynników 
konkurencyjności odwołującej się 
do prostych rezerw taniej siły robo-
czej i niskich kosztów. Brak napływu 
środków unijnych kierowanych głów-
nie na wspieranie innowacyjności. 
Kapitał zagraniczny wycofuje się, sła-
by i tak wzrost ulega zahamowaniu 
Po roku 2019: Systematyczne pogar-
szanie jakości życia politycznego, 
społecznego i gospodarczego. Polska 
staje się na trwałe „chorym człowie-
kiem Europy”

Brak wizji rozwoju

Źródło: opracowanie własne na podstawie Wyniki Narodowego Programu Fo-
resight Polska 2020, Warszawa 2009, s. 1–34, <http://foresight.polska2020.pl/
export/sites/foresight/pl/news/files/Wyniki_NPF-Polska_2020.pdf>, 20 lipca 
2016 r.

Natomiast w przypadku scenariuszy dotyczących naszego kraju za-
wartych w Białej Księdze Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej 
Polskiej, bezpieczeństwo stanowi podstawowy priorytet. Są to scenariu-
sze rozwoju warunków bezpieczeństwa RP w perspektywie 20 lat (opubli-
kowane w 2013 r.), opracowane przez Komisję Strategicznego Przeglądu 
Bezpieczeństwa Narodowego. Komisja ta przedstawiła trzy scenariusze: 
integracyjny, dezintegracyjny i ewolucyjny.

Scenariusz integracyjny (bardzo korzystny, optymistyczny) opiera 
się na założeniu przyspieszenia korzystnych dla bezpieczeństwa Polski 
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trendów w światowym, europejskim i krajowym środowisku bezpieczeń-
stwa. Chodzi o takie trendy, jak: trwały powrót Europy na ścieżkę wzro-
stu gospodarczego, opanowanie kryzysu strefy euro i UE oraz pogłębie-
nie integracji europejskiej, utrzymanie spoistości i wiarygodności NATO, 
kontynuacja polityczno-wojskowej obecności USA na kontynencie euro-
pejskim, skuteczne przeciwdziałanie terroryzmowi oraz proliferacji broni 
rakietowej i masowego rażenia, odpowiednie poszanowanie prawa między-
narodowego. Jest to najkorzystniejszy wariant dla bezpieczeństwa Europy 
we wszystkich obszarach, w tym militarnym. Dla Polski oznaczałby on sta-
ły i stabilny rozwój gospodarczy, szybki wzrost inwestycji bezpośrednich 
i wzrost eksportu usług do krajów UE, wzrost dobrobytu społeczeństwa, 
szybsze wzmacnianie zdolności obronnych jako wkładu do bezpieczeństwa 
NATO i UE, utrwalenie roli i pozycji państwa w strukturach europejskich 
oraz euroatlantyckich. W scenariuszu optymistycznym Polska nie musia-
łaby weryfikować głównych założeń swojej polityki bezpieczeństwa. Ros-
nąca siła gospodarcza oraz potencjał militarny pozwoliłyby na uzyskanie 
przez nasze państwo statusu regionalnego mocarstwa, zdolnego do kształ-
towania europejskiego i światowego bezpieczeństwa. 

Na scenariusz dezintegracyjny (wybitnie niekorzystny, pesymistyczny) 
składają się niekorzystne dla Polski trendy, takie jak trwały kryzys po-
lityczny oraz finansowo-gospodarczy w Europie, powodujący zaburzenia 
społeczne. Wynikiem byłyby nasilające się rozbieżności interesów państw 
UE i towarzyszące im tendencje odśrodkowe w Unii i w strefie euro, wzrost 
popularności ugrupowań nacjonalistycznych i populistycznych podwa-
żających wspólne wartości, prowadzące do osłabienia UE i ograniczenia 
zakresu metody wspólnotowej. W skrajnym wariancie nie można byłoby 
wykluczać upadku waluty euro i dezintegracji Unii Europejskiej, czemu 
towarzyszyłoby osłabienie NATO, konflikty wewnętrzne i międzypaństwo-
we, a nawet powrót do polityki siły. Wyznacznikiem kryzysu społeczno-
-gospodarczego w skali europejskiej byłyby stagnacja lub recesja gospo-
darcza, niewydolny system emerytalny i zabezpieczenia społecznego, na-
rastanie konfliktów związanych z nieudolną integracją imigrantów i coraz 
większe uzależnienie państw zachodnioeuropejskich od dostaw surowców 
energetycznych z zewnątrz. W odniesieniu do Polski nie można byłoby 
wykluczyć obniżenia tempa wzrostu gospodarczego, braku napływu fun-
duszy unijnych skutkującego zatrzymaniem procesów modernizacji kra-
ju, ograniczenia środków finansowych na cele społeczne i bezpieczeństwo 
państwa oraz występowania kryzysowych napięć społecznych. Scenariusz 
dezintegracyjny spowodowałby radykalne ograniczenie swobody działania 
przez Polskę i pogorszenie strategicznej pozycji międzynarodowej. 

Natomiast scenariusz ewolucyjny (realistyczny, najbardziej prawdopo-
dobny) zakłada kontynuację względnej równowagi pozytywnych i nega-
tywnych, dla realizacji polskich interesów, tendencji rozwoju środowiska 
bezpieczeństwa. Procesy integracyjne w Europie postępowałyby dalej, choć 
w wolniejszym tempie, jak również zostałaby utrzymana spójność UE i jej 
zdolność do działania na arenie międzynarodowej, także z udziałem 
i wkładem Polski. Kryzys w sferze euro zostałby opanowany, a mechanizm 
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wspólnego podejmowania decyzji uległby poprawie. Sojusz Północnoatlan-
tycki przetrwałby momenty kryzysowe, a podstawowe składniki decydu-
jące o obronnym charakterze NATO zostałyby zachowane. Realizacja sce-
nariusza ewolucyjnego oznaczałaby wzrost gospodarczy Polski w średnim 
tempie 2–4% rocznie, co umożliwiłoby zachowanie obecnej roli w wymia-
rze regionalnym, ale utrudniałoby funkcjonowanie w ramach UE. Polska 
pozostałaby na pozycji gospodarki średnio rozwiniętej technologicznie, 
co w połączeniu ze zmianami w krajach pozaeuropejskich oznaczałoby 
pogorszenie pozycji konkurencyjnej w skali światowej. W tym wariancie 
istniałaby możliwość utrzymania stanu bezpieczeństwa zewnętrznego i we-
wnętrznego na poziomie zbliżonym do obecnego. 

Scenariusze te umożliwiły opracowanie trzech opcji strategii dla Polski 
w zakresie bezpieczeństwa: opcję maksymalnego umiędzynarodowienia 
bezpieczeństwa Polski, która odpowiada scenariuszowi integracyjnemu, 
opcję autarkii strategicznej (samodzielności i samowystarczalności), która 
odnosi się do scenariusza dezintegracyjnego, oraz opcję zrównoważonego 
umiędzynarodowienia i usamodzielnienia bezpieczeństwa Polski odpowia-
dającą scenariuszowi ewolucyjnemu 32. 

Metody scenariuszowe w odniesieniu do sfery bezpieczeństwa są zatem 
wykorzystywane zarówno na poziomie globalnym, międzynarodowym, jak 
i państwowym. Mogą one służyć do późniejszego sformułowania warian-
tów strategii lub stanowić punkt odniesienia do monitorowania otoczenia 
i oceny rozwoju sytuacji w różnych jego sferach, aby jak najszybciej podjąć 
działania ochronne czy wykorzystać szanse, w przypadku gdy zaczyna re-
alizować się dany scenariusz. 

Podsumowanie

W warunkach postępujących przeobrażeń na świecie kluczowego zna-
czenia nabiera sprawne zarządzanie organizacjami rozumiane jako umie-
jętność właściwego działania w powiązaniu z wyobraźnią i elastycznością 
celu strategicznego, dopasowania się do zmieniającego się otoczenia, po-
prawy relacji ekonomicznych i zapewnienia organizacji trwałej egzystencji 
i rozwoju 33. Dotyczy to również państwa i organizacji międzynarodowych, 
które powinny monitorować i analizować otoczenie, aby móc z wyprzedze-
niem reagować na zachodzące zmiany. W tak zmiennym i złożonym otocze-
niu szczególnie przydatne jest planowanie scenariuszowe i projekty fore-
sight. Tworzenie scenariuszy pozwala bowiem zidentyfikować najważniej-
sze czynniki, procesy i tendencje w otoczeniu, uporządkować je i ocenić 
z punktu widzenia ich wartości i siły wpływu na firmę lub państwo oraz 
zaprojektować sposób reagowania na ich wystąpienie w postaci spójnych 

32  Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, 
Warszawa 2013, s. 14, 145–152.

33  A. Letkiewicz, Kompetencje menedżerskie w polskiej policji, Rzeszów 2012, 
s. 5.
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wariantów strategii. Metoda ta zmniejsza ryzyko działania i w połączeniu 
z zarządzaniem kryzysowym pozwala uniknąć lub ograniczyć wpływ nie-
korzystnych zdarzeń i działań innych podmiotów.

Planowanie scenariuszowe znalazło w związku z tym istotne zastosowa-
nie także na gruncie praktyki i teorii nauk o bezpieczeństwie. Tworzone 
są scenariusze dotyczące bezpieczeństwa naszego państwa oraz bezpie-
czeństwa międzynarodowego, jak również scenariusze o szerszym zakre-
sie, w których bezpieczeństwo jest jednym z aspektów analizy otoczenia. 
Znaczenie scenariuszy zwiększa się, gdy na ich podstawie opracowywane 
są warianty strategii, także strategii bezpieczeństwa, które pozwalają przy-
gotować się na wyzwania otoczenia. 

Słowa kluczowee:� bezpieczeństwo, 
planowanie scenariuszowe, foresight, 
scenariusze bezpieczeństwa

Streszczeniee:� Planowanie scenariu-
szowe stanowi jedną z metod anali-
zy strategicznej, która jest niezwykle 
przydatna w formułowaniu strategii 
w dynamicznym otoczeniu. Polega ona 
na opracowywaniu scenariuszy oto-
czenia, opisujących możliwy przebieg 
wydarzeń na danym obszarze i w okre-
ślonej perspektywie czasowej. Scena-
riusze mogą mieć różną formę, zakres 
i sposób konstrukcji. Umożliwiają ana-
lizę wpływu różnorodnych czynników 
i wydarzeń na takie podmioty, jak 
przedsiębiorstwo, branża, państwo czy 
struktura międzynarodowa.

Celem artykułu jest przedstawienie 
metod scenariuszowych oraz ich zasto-
sowania w  naukach o bezpieczeństwie. 
Scenariusze te mogą być wykorzystywa-
ne do sformułowania wariantów strate-
gii bezpieczeństwa lub stanowić punkt 
odniesienia do monitorowania środo-
wiska bezpieczeństwa w celu podjęcia 
działań ochronnych lub wykorzystania 
pojawiających się szans.

�eywordse:� security, scenario 
planning, foresight, security scenarios

Summarye:� Scenario planning is one 
of the methods of strategic analysis 
which is really vital while formulating 
a strategy in a dynamic environment. 
This means a preparation of the sce-
narios of environment which describe 
the possible sequence of events in the 
given area and in a defined time per-
spective. Scenarios can have different 
forms, ranges and ways of prepara-
tion. They allow to analyze the influ-
ence of the different factors and events 
on such organizations or structures as: 
companies, branches, states or interna-
tional structures.

The aim of the article is to present 
scenario methods together with their 
applications in security sciences. The 
scenarios can be used to formulate dif-
ferent variations of security strategy 
or can be a point of reference to moni-
tor security environment in order 
to take preventive actions or to take ad-
vantage of emerging opportunities.


