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Wstęp

W dobie  rozwoju  różnego rodzaju  konfliktów i  kryzysów na świecie
NATO, na początku lat 90. XX wieku, wypracowało skuteczne narzędzie do
odpowiedzi  na  nie.  Są  nim  operacje  reagowania  kryzysowego  (ORK)
spoza art. 5  Traktatu Waszyngtońskiego. Są to  wielozadaniowe działania
wykraczające poza artykuł 5, których celem jest zapobieganie konfliktom,
rewolucjom, służenie celom humanitarnym i zarządzaniu kryzysowemu w
dążeniu do wyznaczonych celów Sojuszu1. Reakcja Sojuszu (po uzyskaniu
mandatu  organizacji  międzynarodowej)  na  zagrożenie  wymaga
kompleksowego planu opartego na przenikliwej analizie całego otoczenia
podmiotu  objętego  kryzysem.  Narzędzia  używane  do  jego  badania  są
metodami analizy strategicznej. Konieczność ich zastosowania wiąże się z
dogłębnym poznaniem zjawisk zachodzących w nieznanym, często wrogim
otoczeniu.  Ich  wykorzystanie  pozwala  uzyskać  ocenę  i  możliwości
funkcjonowania  badanego  podmiotu.  Prowadzi  to  do  wygenerowania
określonych  wariantów  działania,  które  pomogą  skonkretyzować  ramy
działania organizacji międzynarodowych w rejonie konfliktu. Dlatego zanim
NATO  wyśle  swoje  wojska  w  centrum  kryzysu,  prowadzone  są
szczegółowe  analizy  przyszłego  środowiska  operacji.  Zastosowanie
znajduje tu wspomniana analiza strategiczna otoczenia. Sama analiza to
różne  metody  i  techniki  badania  otoczenia,  takie  jak  np.:  metody
scenariuszowe,  SWOT,  bilans  strategiczny,  5  sił  Portera,  macierze  czy
PEST.  Problemem  jest  zastosowanie  odpowiednich  metod  do  oceny
środowiska  prowadzenia  działań,  które  we  właściwy  sposób  oddadzą

1 Agencja Standaryzacji NATO, Allied Joint Doctrine for non-article 5 Crisis Response 

Operations 3.4 (A), 2010, s. 19-20.
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charakter  badanego  obszaru  i  pomogą  wiarygodnie  dokonać  oceny
sytuacji konfliktowej i możliwości podjęcia działań przez siły NATO.

Podjęte  w  artykule  kwestie  wymagają  odpowiedzi  na  następujący
problem badawczy:  jakie metody analizy strategicznej otoczenia mają
zastosowanie  w  planowaniu  operacji  reagowania  kryzysowego?
Powoduje to także wyodrębnienie problemów szczegółowych:

1. Czym jest analiza strategiczna otoczenia?
2. Jak  w  teorii  przeprowadza  się  analizę  PEST  i  scenariusze  stanów

otoczenia? 
Poniżej  w  sposób  syntetyczny  wskazano  rozwiązania  postawionych

problemów, głównie charakteryzując analizy w środowisku cywilnym oraz
podkreślając  zastosowanie  ich  w  planowaniu  operacji  reagowania
kryzysowego.

Analiza strategiczna otoczenia – charakterystyka

Analiza  strategiczna  jest  integralną  częścią  zarządzania
strategicznego2.  To  jeden  z  jego  trzech  etapów  oprócz  projektowania
strategii i jej realizacji, jak wskazują G. Gierszewska i M. Romanowska3.
Ich rozumienie tego pojęcia jest dwutorowe. W sensie czynnościowym –
jako  czynności  zmierzające  do  diagnozy  stanu  przedsiębiorstwa  i  jego
otoczenia oraz narzędziowym – jako zbiór metod analizy, których celem
jest  identyfikacja, ocena i  prognoza zachowań wybranych komponentów
organizacji i  jej otoczenia. A. Stabryła definiuje analizę strategiczną jako
postępowanie badawcze, którego celem jest ocena aktualnie realizowanej
przez  przedsiębiorstwo  strategii  zarządzania,  z  drugiej  zaś  wytyczenie
praktycznie  możliwych  kierunków  działalności,  w  związku  z
zaobserwowanymi  zmianami  w  bliższym  i  dalszym  otoczeniu4. Takie
rozumienie tego pojęcia wyraźnie uwypukla jego dwie funkcje: pierwszą –
diagnostyczną,  czyli  rozpoznającą  i  ewaluującą  stan  przedsiębiorstwa  i
jego sytuację wewnętrzną i zewnętrzną, drugą – prognostyczną to znaczy

22 Zarządzanie strategiczne to proces informacyjno-decyzyjny realizowany w oparciu 

o funkcje zarządzania (planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola); celem jest 
rozwiązywanie problemów przedsiębiorstwa w oparciu o oddziaływanie otoczenia i 
kluczowe zasoby potencjału przedsiębiorstwa.

3 G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, 

Warszawa, 1998, s. 17.

4 A. Stabryła, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa, 2000, s. 

137.
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pozwalającą  na  określenie  pewnych  wariantów  przyszłego  działania
organizacji.  Przywołana  definicja  wskazuje  jeszcze  jedno  –  analiza
strategiczna  opiera  się  na  zmianach  zachodzących  w  otoczeniu
przedsiębiorstwa. Istnienie przedsiębiorstwa bez zmian jest niemożliwe, a
ich nieuchronność sprawia, że korzystanie z metod analizy strategicznej
jest  konieczne  do  sprawnego  jego  funkcjonowania  i  łatwiejszego
przystosowania do zmian.

Analiza  strategiczna  bada  wszystkie  elementy  zewnętrzne  i
wewnętrzne przedsiębiorstwa.  Rysunek 1.  przedstawia kompletne ujęcie
obszarów analizy strategicznej przedsiębiorstwa. W zależności od stopnia
uzależnienia  przedsiębiorstwa  od poszczególnych elementów otoczenia,
wyróżniono  makrootoczenie  i  mikrootoczenie.  Złożoność  oddziaływania
składowych  otoczenia  determinuje  wybór  odpowiedniej  metody  badań,
dlatego że inne stosuje się, analizując otoczenie bliższe, a inne otoczenie
dalsze,  jeszcze  inne,  ujmując  oba  te  otoczenia  w  sposób  całościowy.
Otoczenie celowe jest tą częścią w całej strukturze, na którą organizacja
może oddziaływać, natomiast na otoczenie dalsze nie ma wpływu.
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Źródło: opracowanie własne na podst.: G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza..., s. 33,
P. Daniluk,  Zarządzanie Strategiczne, Analiza Strategiczna Organizacji, AON, Warszawa,
2008, s. 19.

Rys. 1. Organizacja i jej otoczenie
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Warte  podkreślenia  są  dwa  atuty  analizy  strategicznej,  które
wyróżniają  ją  na  tle  innych,  a  są  to:  interdyscyplinarny  charakter  i
równoległa diagnoza wnętrza i zewnętrza organizacji z porównaniem obu
tych stanów5.

Diagnozując samą organizację, należy zacząć od analizy jej potencjału
strategicznego.  Rozumie  się  przez  niego  zasoby  materialne  i
niematerialne,  jakie  tkwią  w  organizacji.  Zasoby  materialne  to  głównie:
kapitał, technologia, nieruchomości, surowce, maszyny, sieć dystrybucji itp.
w  zależności  od  specyfiki  prowadzonej  działalności.  Zasobami
niematerialnymi możemy określić: pracowników – ich kapitał intelektualny,
kulturę,  prestiż  organizacji,  innowacje,  patenty,  licencje  oraz  inne.
Potencjał przedsiębiorstwa decyduje o jego sukcesie i możliwościach jego
efektywnego wykorzystania. Zasoby są źródłem sukcesów i porażek dla
organizacji. Analiza firmy powinna mieć charakter kompleksowy i dotyczyć
także  jej  kondycji  ekonomicznej,  organizacyjnej,  technologicznej,
personalnej  czy  marketingowej.  Wybrane  metody  analizy  strategicznej
pozwalają na zbadanie potencjału w sposób dwojaki: poprzez całościową
analizę i ocenę firmy, stosując np. bilans strategiczny lub poprzez diagnozę
wycinka działalności, posługując się analizą portfelową. Pozostałe metody
są przedstawione w tabeli 1. 

Mikrootoczenie  jest  różnie  nazywane:  przez  G.  Gierszewską  i  M.
Romanowską otoczeniem konkurencyjnym, przez P. Daniluka i R. Griffina
celowym, przez innych bliższym czy sektorowym. Jego elementy konkurują
lub kooperują z organizacją. Zarówno organizacja ma wpływ na elementy,
jak i elementy mikrootoczenia oddziałują na nią. Ich oddziaływanie może
mieć  charakter  pozytywny  lub  negatywny.  Są  to  głównie:  klienci,
konkurenci,  dostawcy,  właściciele,  sojusznicy,  instytucje  naukowo-
badawcze, grupy interesu itp. Poziom szczegółowości analizy sektorowej
zależy od rodzaju działalności firmy i jej potrzeb. 

Celem analizy mikrootoczenia są:
 identyfikacja szans i zagrożeń sektora, w którym firma działa;
 możliwości rozwoju w zajmowanym sektorze;
 groźby pojawienia się nowych konkurentów w sektorze;
 określenie nowych sektorów, w których może zaistnieć firma;
 koszty wejścia do potencjalnych sektorów.

Najczęściej stosowaną metodą analizy tego otoczenia jest analiza 5 Sił
Portera,  polegająca  na  określeniu  pozycji  firmy  i  jej  konkurencyjności
poprzez identyfikację pięciu czynników6:

 groźby pojawienia się nowych konkurentów;
 groźby pojawienia się substytutów;

5 Szerzej: G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza..., s. 18-19.

6 Szerzej: tamże, s. 88-109.
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 rywalizacji w sektorze;
 siły przetargowej nabywców;
 siły przetargowej dostawców.

Atrakcyjność  sektora  jest  związana  z  kształtowaniem  się  każdej  z
pięciu sił oraz uzależnieniem od szans i zagrożeń każdej z sił. 

W skład makrootoczenia wchodzą takie sfery, jak: polityczna, prawna,
kulturowa,  demograficzna,  społeczna,  międzynarodowa,  technologiczna
czy  ekonomiczna.  Wyszczególnienie  takich  sfer  jest  uwarunkowane
charakterem zachodzących zmian. Jeżeli organizacja funkcjonuje w silnym
powiązaniu  z  inną  niewymienioną  sferą,  z  którą  pozostaje  w  silnych
relacjach, należy ją wówczas uwzględnić, np. sfera ekologiczna. 

Na  sferę  prawno-polityczną  składają  się  uregulowania  legislacyjne,
wynikające  także  z  polityki  państwa,  na  którego  terytorium  firma
funkcjonuje.  Czynniki  należące  do  tej  sfery,  np.:  stabilność  rządów,
przestrzeganie  praw człowieka,  integracja  z  sąsiadami  czy  instytucjami
międzynarodowymi, system prawa gospodarczego, mogą silnie uzależniać
byt  organizacji  na  rynku.  Zazwyczaj  przedmiotem  zainteresowania
przedsiębiorstwa są przepisy podatkowe oraz stopień ingerencji państwa w
wybrane branże. 

Czynników  kulturowych  nie  należy  bagatelizować,  gdyż  często
decydują  one  o  możliwości  i  stopniu  zaangażowania  na  rynku.  Sferę
kulturową  tworzą  ludzie  –  ich  nawyki,  tradycje,  wartości,  styl  życia.
Kreowanie  rozwoju  firmy  z uwzględnieniem  potrzeb  kulturowych  ludzi
pomoże uczynić tę sferę przyjazną organizacji. 

Sfera społeczna i demograficzna łączą się ze sobą. Ich trzonem także
są ludzie o określonej strukturze społecznej,  strukturze płciowej i  wieku,
mieszkający  lub  migrujący  z  terytorium,  posiadający  pracę,  bezrobotni,
z wykształconym  światopoglądem  i  przyzwyczajeniami.  Ważnym
czynnikiem tej sfery jest edukacja – szkoły, uniwersytety, ośrodki naukowo-
badawcze.  Wiedza,  jaką  niosą  te  czynniki,  pozwala  odpowiedzieć  na
pytania:  kto  i w  jakim  wieku  będzie  naszym  klientem,  jakie  są  jego
potrzeby,  czy  na  tym  rynku  znajdą  się  ludzie  z  odpowiednim
wykształceniem  do  pracy  w  naszej  firmie,  czy  możemy  liczyć  na
współpracę naukową, na co ludzie wydają pieniądze i jak spędzają czas
wolny.  To  często  liczba  klientów  decyduje  o  istnieniu  firmy,  stąd
uwzględnienie ich potrzeb i dostosowanie się do ich wymagań staje się
priorytetowe.

Otoczenie  międzynarodowe  tworzą  stosunki  pomiędzy  państwem  –
miejscem  działalności  gospodarczej,  a  podmiotami  prawa
międzynarodowego lub organizacje zagraniczne oddziałujące na firmy w
kraju.  Zmiany  w tej  sferze  mogą  umożliwić  podbój  innych  rynków
światowych lub stwarzać zagrożenie dla podmiotów działających tylko na
macierzystym rynku. Państwa uwikłane w różne konflikty, których działania
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są przedmiotem ostrej  krytyki  podmiotów międzynarodowych,  mogą być
ukarane sankcjami, które ograniczą wpływy firmy w wyznaczonym czasie.
Otoczenie  międzynarodowe  zazwyczaj  dotyczy  przedsiębiorstw
działających na rynkach międzynarodowych. Do czynników tej sfery należą
najczęściej:  stabilizacja  na  rynkach  zagranicznych,  konkurencja  krajów
rozwijających się, integracja z UE, zależność od zagranicznych technologii
czy trendy na rynku międzynarodowym.

W  dobie  ekspresowego  rozwoju  technologii  można  się  pokusić  o
stwierdzenie, że nie ma organizacji,  która nie wykorzystuje jakiejkolwiek
technologii.  Ich szeroka dostępność i dynamika zmian technologicznych,
może stanowić problem dla przedsiębiorstwa. Z drugiej strony stosowanie
nowoczesnych  technologii  powoduje  redukcję  zatrudnienia,  a  nawet
ograniczenie  niektórych  sektorów  gospodarki.  Posiadanie  określonej
technologii  jest  obecnie  standardem,  który  może  świadczyć  o  lepszej
jakości  produktu,  usługi.  Do  czynników  kształtujących  tę  sferę  należą:
poziom  technologii,  pojawianie  się  substytucyjnych  technologii,  jakość
zaplecza  naukowo-badawczego,  innowacyjność,  nakłady  na  badania  i
rozwój, postępująca informatyzacja i komputeryzacja. 

Ekonomia jest jedną ze sfer najsilniej oddziałujących na organizację.
Sytuacja ekonomiczna kraju ma kluczowe znaczenie dla jej działalności,
obszar  ekonomiczny  determinuje  jej  kondycję.  Zjawiska  i  procesy
zachodzące  w  tej  sferze  kształtują  krajowe  i  światowe  podmioty  oraz
państwo. Wyodrębnia się następujące czynniki: wzrost ekonomiczny, stopa
procentowa, kursy walut, wysokość produktu krajowego brutto, wysokość
podatków,  poziom inflacji,  konsumpcyjność,  poziom eksportu,  wysokość
oprocentowania kredytów. 

Wyodrębnione sfery mogą w znaczący sposób blokować organizację
lub  pobudzać  ją  do  rozwoju.  Makrootoczenie  jest  więc  zespołem
uwarunkowań  wynikających  z  prowadzenia  działalności  na  określonym
terytorium,  funkcjonującym  w  konkretnym  systemie  politycznym  lub  np.
prawnym. Organizacja nie ma wpływu na makrootoczenie, ale ono silnie
oddziałuje na nią i organizacja musi przystosować się do pojawiających się
zmian. 

Metody wykorzystywane do badania makrootoczenia zasadniczo dzieli
się na:

 scenariuszowe  –  wskazują  wiele  wariantów  działania,  odnoszą  się  do
prognozowania, budowania scenariuszy otoczenia;

 bezscenariuszowe – inaczej nazywane koncepcją wielorakich możliwości,
oparte na metodzie delfickiej, analizie luki strategicznej czy ekstrapolacji
trendów7.

Po dokonaniu analizy zewnętrznej i wewnętrznej trzeba podsumować
dotychczasowe wyniki, skonfrontować je ze sobą i dokonać oceny pozycji

7 Tamże, s. 45.
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strategicznej  przedsiębiorstwa oraz przełożyć to na wynikającą z badań
strategię. Metodą akumulującą wymienione wcześniej potrzeby jest analiza
SWOT, która uwzględniając zewnętrzne i wewnętrzne czynniki kształtujące
organizację, pozwoli na wyznaczenie pozycji przedsiębiorstwa. 

Analiza strategiczna zawiera zestaw jakościowych i ilościowych metod
badania organizacji i jej otoczenia. W tabeli 1 zostały one wyszczególnione
i uporządkowane według struktury analizy.

Metody możliwe do zastosowania w badaniach sytuacji kryzysowych
stosowanych  przez  NATO to  m.in.  analiza  PEST i  scenariusze  stanów
otoczenia. Implikacja tych metod i wykorzystanie ich do potrzeb militarnych
wynika  z  konieczności  poznania  makrootoczenia,  w  którym  mają  być
prowadzone  potencjalne  działania.  Ich  zastosowanie  opiera  się  na
pozyskaniu  wiarygodnych  informacji  o  sferach:  politycznej,  prawnej,
ekonomicznej,  militarnej,  społecznej,  kulturowej,  technologicznej  czy
międzynarodowej,  ich  ocenie  i  prognozie  rozwoju  sytuacji  w  badanym
otoczeniu.  Wymaga  to  także  identyfikacji  kluczowych  podsystemów,
komponentów,  aktorów,  relacji  mających  znaczenie  dla  funkcjonowania
całego  systemu.  Dokonanie  analizy  i oceny  pomaga  ustalić  wrażliwe
elementy systemu,  na które  musi  położyć  szczególny nacisk  NATO, ze
względu na ich silny wpływ na prowadzenie operacji. Dodatkowo analiza
strategiczna  dostarcza  odpowiedzi  na  pytania:  co  musi  zostać
zrealizowane, w jakich warunkach oraz przy jakich ograniczeniach.

Tabela 1. Fazy, metody i techniki analizy strategicznej

FAZA ANALIZY STRATEGICZNEJ WYKORZYSTYWANE METODY I TECHNIKI

Analiza makrootoczenia

(MAKROOTOCZENIE)

1. Prognozy.
2. Ekstrapolacja trendów.
3. Analiza luki strategicznej.
4. Metoda delficka (opinie ekspertów).
5. PEST.
6. Scenariusze otoczenia:

 scenariusze możliwych zdarzeń;
 scenariusze symulacyjne;
 scenariusze procesów w otoczeniu;
 scenariusze stanów otoczenia.

Analiza mikrootoczenia

(SEKTOR)

1. Profil ekonomiczny sektora.
2. Analiza 5 sił Portera.
3. Strukturyzacja dziedziny.
4. Krzywa doświadczeń.

5. Analiza kluczowych czynników
sukcesu.
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6. Mapa grup strategicznych.
7. Analiza atrakcyjności sektora.

Analiza potencjału organizacji

(ORGANIZACJA)

1. Ujęcie całościowe:
 bilans strategiczny;
 analiza kluczowych czynników sukcesu;
 analiza łańcucha wartości.
2. Ujęcie wycinka działalności:
 analiza cyklu życia produktu i technologii;
 metody portfelowe: macierz BCG, macierz 

McKinsey’a, macierz ADL, macierz Hoffera, 
macierz Marakon Associates, macierz technologii.

Ocena pozycji strategicznej
(ORGANIZACJA –
PODSUMOWANIE)

1. SWOT.
2. TOWS.
3. SPEACE.

Źródło:  opracowanie  własne  na  podst.:  G.  Gierszewska,  M.  Romanowska,  Analiza...,
J. Trembecki,  Założenia  planowania  operacji  reagowania  kryzysowego  w  środowisku
wielokulturowym, praca naukowo-badawcza, AON, Warszawa, 2012, s. 65-66.

Analiza PEST

Analiza  PEST  jest  metodą  służącą  badaniu  makrootoczenia
organizacji.  Zazwyczaj  jest  stosowana  jako  wstępna  faza  metody
scenariuszowej, SWOT, analizy pięciu sił Portera8. PEST jest akronimem
angielskich słów: political – polityczny, economical – ekonomiczny, social –
społeczny,  technological  –  technologiczny.  Przetłumaczone  słowa  są
obszarami,  które  stanowią  źródła  czynników  ich  analizy.  Służy
prognozowaniu zmian w wymienionych obszarach i ustaleniu ich wpływu
na  funkcjonowanie  organizacji.  Zdarza  się,  że  otoczenie  jest  bardziej
złożone i na organizację oddziałują także inne sfery, takie jak: ekologiczna
– ecological, prawna – legal, czy branżowa – industrial, mamy wtedy do
czynienia  z  metodą  PESTELI.  Wyróżnianie  innych  obszarów,  np.
międzynarodowy  –  international  czy  infrastruktury  –  infrastructure,  jest
potrzebne, jeśli wymaga tego analiza. Powoduje to powstawanie innych jej
odmian  jak  np.  STEEPLEM –  reprezentująca  sfery:  społeczną,
technologiczną, ekonomiczną, środowiskową, polityczną, prawną, etyczną
i militarną.

8 Por.: P. Daniluk, Zarządzanie…, s. 28; R. Chrobak, L. Elak, Analiza strategiczna 

otoczenia na potrzeby funkcjonowania jednostek wojskowych, AON, Warszawa, 2011, s. 
54.
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Czynniki polityczne lub inaczej zwane też polityczno-prawnymi, będzie
stanowić  zespół  uwarunkowań przepisów prawa regulujący prowadzoną
działalność. Możemy wyszczególnić czynniki: stabilność państwa, polityka
podatkowa, prawo pracy, integracja z UE i sąsiadami itp.

Czynniki  ekonomiczne będą związane z gospodarką,  jej  rozwojem i
poziomem. Wyróżnić można m.in. inflację, bezrobocie, poziom PKB, ceny
energii i elektryczności, wysokość stóp procentowych, poziom eksportu i
importu czy wykorzystywanie zasobów naturalnych. 

W obszarze społecznym zawiera się  kultura,  demografia,  wartości  i
tradycje  czy  styl  życia.  Stąd  możemy  wskazać  na  takie  czynniki:
integralność  kulturowa,  poziom  dochodów  czy  wykształcenia,  struktura
wieku i płci, migracje wewnętrzne i zewnętrzne, wpływ wyznania na życie,
śmiertelność.

Do czynników technologicznych możemy zaliczyć:  poziom nakładów
państwa  na  technologię,  badania  i  rozwój,  dostępność  substytutów
technologii, szybkość pojawiania się nowych technologii, informatyzacja i
komputeryzacja  organizacji,  implementowanie  norm  jakości,
innowacyjność technologii.

Analizę PEST przeprowadza się w trzech etapach:
1. W  pierwszym  etapie  należy  wyszczególnić  czynniki  z  obszarów:

politycznego,  ekonomicznego,  społecznego  i  technologicznego.  Ich
wyznaczenie musi być uzależnione od ich oddziaływania na organizację. 

2. Kolejnym  krokiem  jest  ustalenie  ich  siły  wpływu  na  przedsiębiorstwo.
Określamy,  które  obecnie,  a  które  w  przyszłości  będą  silnie  na  nią
oddziaływać. Dokonuje się ich podziału na siłę wpływu i na czas. L. Elak
proponuje  dokonać  analizy  przy  użyciu  prostej  skali  5-punktowej  i  po
dokonaniu obliczeń, z następującej skali: 

 5.0 – 4.6 otoczenie bardzo zachęcające;
 4.5 – 4.1 otoczenie zachęcające;
 4.0 – 3.3 otoczenie neutralne;
 3.2 – 0 otoczenie mało zachęcające.
3. W ostatnim etapie dokonuje się ustalenia zależności pomiędzy organizacją

a makrootoczeniem oraz wyciąga się wnioski z przeprowadzonych badań9.
Specyficzną  odmianą  cywilnej  wersji  PEST  jest  militarna  analiza  o

nazwie  PMESII.  Jest  ona używana przez NATO do diagnozy otoczenia
sytuacji  kryzysowej.  Przeprowadzana jest  na poziomie strategicznym, w
pierwszej  fazie  planowania  –  świadomość  sytuacji10.  Stosuje  się  ją  na
długo przed formalną odpowiedzią NATO na powstałe zagrożenie tak, aby
zapewnić ciągłość informacji  o niestabilności  w danym regionie.  Analizą

9 Por. R. Chrobak, L. Elak, Analiza…, s. 54-56.

10 Allied…, s. 3-11.
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zajmuje się Grupa Strategicznego Planowania Operacji (SOGP11). SOGP
opracowuje wstępną analizę sytuacji,  zwracając uwagę na potencjalnych
przeciwników,  neutralne  i  przyjazne  podmioty  otoczenia  oraz  inne
elementy  o  charakterze  strategicznym  i  operacyjnym12.  Dodatkowo
korzysta się  z  podstawowych informacji  o  danym kraju  czy podmiotach
będących przedmiotem zainteresowania NATO zawartych w Połączonym
Centrum  Rozpoznania  (IFC  –  Intelligence  Fusion  Centre),  Centrum
Zarządzania Wiedzą (KMC – Knowledge Management Centre) i Centrum
Rozwijania Wiedzy (KDC – Knowledge Development Centre)13. Nabyta w
ten  sposób  wiedza  umożliwia  poznanie  obszarów:  politycznego,
militarnego, ekonomicznego, społecznego, informacji i infrastruktury, czyli
PMESII. 

Analiza ta zwana jest także jako system systemów, gdzie domniemany
obszar działań traktowany jest jako cały system złożony z podsystemów
powiązanych  relacjami  odpowiadających  PMESII.  Analiza  ma  charakter
krótkookresowy, może stanowić militarne podsumowanie we wskazanym
obszarze  zainteresowania  lub  przegląd  środowiska  operacyjnego  jako
dzienne lub  tygodniowe podsumowanie14.  Ponadto  sukcesu operacji  nie
można rozpatrywać tylko w kategoriach osiągniętych celów militarnych, ale
wymaga to kompleksowej oceny we wszystkich aspektach PMESII.

Obszar  polityczny  powinien  dostarczać  informacji  o  podmiotach
cywilnych,  organizacjach,  instytucjach  formalnych  i  nieformalnych,
systemie i partiach politycznych, sprawujących władzę i mających na nią
wpływ. Podmioty muszą łączyć się i wyrażać tożsamość społeczeństwa15. 

Obszar  militarny  łączy  się  nierozerwalnie  z  siłami  zbrojnymi  i
infrastrukturą,  która  jest  przez  nie  użytkowana,  a  także  z  systemami
szkolenia  i  rozwijania  wojsk  oraz  organizacjami  paramilitarnymi.  Istotne
czynniki  tej  sfery będą dotyczyć bezpieczeństwa wewnętrznego danego
kraju16. 

11 SOGP – ang. Strategic Operations Planning Group.

12 Agencja Standaryzacji NATO, Allied Command Operations Comprehensive Operations 

Planning Directive, 2010, s. 3-11.

13 Por. J. Trembecki, Założenia…, s. 82.

14 Allied…, s. 2-14, 3-27.

15 Tamże, s. 3-11.

16 Tamże.

118



Monika Kwiecińska

Przez sferę  ekonomiczną  należy  rozumieć  kondycję  gospodarki,  jej
wzrost i podział bogactwa, sumę produkcji, dystrybucji, zużycie wszystkich
towarów i usług przez państwo czy organizację17. 

W  obszarze  społecznym  ważne  są  wszystkie  współzależności
pomiędzy instytucjami społecznymi wspierającymi przyjmowanie wzorców
kulturowych  przez  jednostkę  i  grupy,  dziedziczenie  kultury  i  spełnianie
osobistych  zamierzeń  w  stabilnym  i  zmiennym  środowisku.  Aspekty
społeczne  dotyczą  religii,  struktury  społeczeństwa,  systemu prawnego i
sądowego, policji, pomocy humanitarnej itp.18

Obszar  infrastruktury  to  informacje  o  podstawowym  wyposażeniu,
urządzeniach  niezbędnych  dla  funkcjonowania  społeczeństwa  lub
organizacji.  Zawiera logistykę, komunikację i  infrastrukturę transportową,
szkoły,  szpitale,  dystrybucję  wody  i  energii,  kanalizację,  nawadnianie,
ukształtowanie terenu itp.19

Ostatnim  obszarem  jest  sfera  informacyjna.  To  cała  infrastruktura
organizacji,  personelu  i  elementów,  które  zajmują  się  procesem
przechowywania,  rozpowszechniania,  udostępniania,  wytwarzania,
przekazywania i wszelkich innych działań na informacjach, np. media (TV,
prasa, Internet)20.

Analiza PMESII pozwala zrozumieć powiązania i zależności pomiędzy
systemami  i  ich  elementami  w  danym  otoczeniu,  pomaga  określić
kluczowe osoby, obiekty czy organizacje. Dostarcza obiektywnego obrazu
sytuacji  kryzysowej,  informacji  o  relacjach  głównych  aktorów  konfliktu,
głównych  czynników  kształtujących  sytuację  i  na  jej  podstawie  można
określić,  jakich  informacji  jeszcze  potrzeba.  Dobrze  zidentyfikowane
podsystemy PMESII stanowią podstawę do ustalenia środka ciężkości, a
badanie  wzajemnych  zależności  w  systemie  pozwala  zidentyfikować  te
jego  elementy,  które  wzmacniają  lub  osłabiają  jego  strukturę.  Autorka
proponuje  przeprowadzać  analizę  PMESII  według  opisanych  wcześniej
trzech  etapów,  wskazywanych  przez  L.  Elaka.  Poniżej,  w  tabeli  2.
zobrazowano przykładowe czynniki wszystkich obszarów PMESII.

Tabela 2. Przykładowe czynniki obszarów analizy PMESII

OBSZAR
POLITYCZNY

OBSZAR MILITARNY
OBSZAR

EKONOMICZNY

17 Tamże.

18 Tamże.

19 Tamże.

20 Tamże.
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 stabilność rządów;
 integralność terytorialna;
 standardy współczesnych 

państw demo-
liberalnych;

 integracja z UE;
 polityka podatkowa;
 prawo pracy;
 przestrzeganie praw 

człowieka.

 rozmiar sił zbrojnych;
 wydatki  na

unowocześnianie armii;
 rozwój ugrupowań

paramilitarnych;
 bezpieczeństwo

wewnętrzne;
 monopolizacja sił

zbrojnych;
 wykorzystanie

nowoczesnych
technologii zbrojeń;

 posiadanie BMR.

 poziom PKB;
 system podatkowy;
 wysokość bezrobocia;
 poziom eksportu i importu;
 eksploatacja złóż;
 wzrost gospodarczy;
 wysokość inflacji;
 ceny paliw i energii.

OBSZAR
SPOŁECZNY

OBSZAR
INFRASTRUKTURY

OBSZAR INFORMACJI

 integralność kulturowa;
 wpływ  religii  na  życie

codzienne;
 śmiertelność;
 migracje  wewnętrzne

i zewnętrzne;
 wzrost demograficzny;
 styl życia;
 poziom scholaryzacji;
 stosunek  do

obcokrajowców;
 przestępczość.

 stan infrastruktury 
transportowej;

 istnienie  infrastruktury
kolejowej;

 poziom infrastruktury 
komunalnej;

 nakłady państwa
na rozwój infrastruktury
transportowej;

 innowacyjność
technologii;

 dostęp do służby zdrowia;
 dystrybucja wody i energii;
 ilość szkół wyższych.

 dostęp do Internetu;
 wiarygodność mediów;
 ocenzurowanie

mediów;
 sposób zdobywania

informacji;
 sposób komunikacji 

państwa ze 
społeczeństwem;

 bezpieczeństwo informacji;
 dostęp do nowoczesnych 

systemów przetwarzania 
i przesyłania informacji;

 wykorzystywanie zasobów 
informacyjnych do celów 
militarnych.

Źródło: opracowanie własne.

Metody scenariuszowe

Metody scenariuszowe są jednym z wielu instrumentów zarządzania
strategicznego, a ściślej jedną z metod analizy strategicznej otoczenia –
dokładnie makrootoczenia. G. Gierszewska i M. Romanowska twierdzą, że
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ich zastosowanie sięga starożytności, pierwotnie miało charakter militarny i
było związane z budowaniem scenariuszy możliwych działań bitewnych21.
Obecnie również są do tego wykorzystywane, np. w procesie planowania
operacji  reagowania  kryzysowego  NATO.  Autorki  wskazują  dalej  na
prekursora i twórcę tej metody. Prekursorami były 2 amerykańskie firmy –
General Electric i Shell Nederland, zaś ojcem H. Kahn. On to w okresie
zimnowojennym układał scenariusze wyścigu zbrojeń.

Metody  scenariuszowe  stosuje  się  do  badania  zmian  nieciągłych.
Zmiana  nieciągła  oznacza  przeskok  między  przyszłością  a
teraźniejszością  oraz  między  teraźniejszością  a  przyszłością.
Występowanie  zmian  nieciągłych  powoduje  konieczność  uwzględnienia
wielowymiarowych  i  wielowariantowych  możliwych  przyszłych  stanów
otoczenia22.  Oznacza to, że posługiwanie się tym narzędziem umożliwia
nam diagnozę przyszłego stanu otoczenia organizacji, w jakim się może
znaleźć.  Analizę  przyszłej  sytuacji  umożliwiają  aktualne  zmiany  w
otoczeniu przedsiębiorstwa. Dzięki temu, że tworzy się kilka scenariuszy,
unikamy  sytuacji  bez  wyjścia  i  jesteśmy  przygotowani  na  różne
transformacje tendencji. Jeśli jeden z wybranych scenariuszy przestaje się
sprawdzać,  sięga  się  po  ten,  który  jest  adekwatny  do  sytuacji.
Wykorzystywanie tej  metody przez organizacje jest  podyktowane chęcią
uodpornienia  się  na  nieoczekiwane  zmiany,  zmniejszeniem  ryzyka
podczas  podejmowania  decyzji  oraz  elastycznego  przystosowania  do
zmian.

Jak  podkreślają  G.  Gierszewska  i  M.  Romanowska,  metody
scenariuszowe  służą  analizie  planowania  strategicznego  w  warunkach
zmiennego  i nieustrukturalizowanego  otoczenia,  […] pobudzają  do
przewidywania  różnego  rozwoju  zjawisk  i  badania  ich  wpływu  na
przedsiębiorstwo.  W  scenariuszu  dąży  się  do  wskazania,  w  jakim
przedziale  zmienności  przyszłość  najprawdopodobniej  będzie  się
zawierać23. Skutkiem mogą być nowatorskie warianty przyszłego działania,
odmienne  od  stosowanych  dotychczas  przez  organizację.  Istotnym
ograniczeniem może okazać się horyzont czasowy, ponieważ nie istnieje
uniwersalny. Należy indywidualnie podejść do tego problemu i dostosować
go do potrzeb planistycznych przedsiębiorstwa. 

Wyróżnia się 4 rodzaje metod scenariuszowych24:
 scenariusze możliwych zdarzeń;

21 G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza…, s. 56-57.

22 Tamże, s. 56.

23 Tamże, s. 59.

24 Tamże, s. 61.
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 scenariusze symulacyjne;
 scenariusze stanów otoczenia;
 scenariusze procesów w otoczeniu.

Kluczem  do  budowy  scenariuszy  możliwych  zdarzeń  są  przyszłe
wydarzenia. Ich przewidywanie polega na wyszczególnieniu, związanych z
nimi  i firmą,  czynników kształtujących tę relację,  ustaleniu  ich  rozwoju  i
możliwości adaptacji organizacji do tych wydarzeń.

Scenariusze symulacyjne służą do wartościowania dokonanych decyzji
strategicznych podjętych w organizacji, które były odpowiedzią na zmiany
płynące z otoczenia.

Jak wskazuje nazwa, scenariusze procesów w otoczeniu skupiają się
na  procesach  zachodzących  w  przedsiębiorstwie,  silnie  powiązanych
z firmą  i  warunkujących  jej  istnienie  w  przyszłości.  Metoda  ta  stanowi
rozszerzenie scenariuszy stanów otoczenia. 

Najpopularniejszą z nich ze względu na łatwość jej przeprowadzenia
i jakościowy charakter  są scenariusze stanów otoczenia.  Analiza  oparta
jest na informacjach ludzi, którzy ją tworzą. Czynniki poddawane badaniu
mogą mieć charakter jakościowy i ilościowy. 

Pierwszą  osobą,  która  etapowo  przeprowadzała  tę  metodę,  był
K. Chmielewski. Wersja przedstawiona poniżej jest modyfikacją pierwotnej.
Realizacja scenariuszy stanów otoczenia składa się z 4 następujących po
sobie etapów25. 

W  scenariuszach  stanów  otoczenia  zaadaptowanych  na  potrzeby
planowania  operacji  reagowania  kryzysowego  analizę  makrootoczenia  i
podmiotu rozpatruje się jako analizę sytuacji  kryzysowej,  prognozuje się
kierunki  rozwoju  i  przyszłość  tych  sytuacji  oraz  proponuje  podjęcie
odpowiednich  działań26.  W  zależności  od  potrzeb  analiza  może  mieć
charakter krótko lub długoterminowy.

W etapie  1  rozpoznaje  się  i  wyszczególnia  komponenty  otoczenia,
które  należy  przyporządkować  do  poszczególnej  sfery:  politycznej,
prawnej,  ekonomicznej,  społecznej,  międzynarodowej,  demograficznej,
technologicznej. W zależności od potrzeb można wymienić inne sfery, od
których  przeprowadzający  badanie  przewidują  silne  uzależnienie,  np.
obszar ekologiczny. Następnie precyzuje się czynniki, tendencje, procesy,
które mogą mieć newralgiczne znaczenie dla funkcjonowania organizacji
militarnej w przyszłym środowisku działań. Ilość wyróżnionych czynników
zależy od specyfiki  podejmowanej  działalności  i  stopnia szczegółowości
poznania otoczenia, jednak nie powinna przekraczać dziesięciu w każdej
ze sfer. 

25 Tamże, s. 68.

26 Por. P. Daniluk, Bezpieczeństwo i zarządzanie. Analiza strategiczna, Difin, Warszawa, 

2015, s. 34.
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Kolejnym krokiem jest ewaluacja czynników. Odbywa się ona w dwóch
wymiarach – siły wpływu czynnika na organizację i prawdopodobieństwa
jego wystąpienia. Poniżej w tabeli 3. zaprezentowano przykładową skalę
ocen, zaproponowaną przez G. Gierszewską i M. Romanowską. Ocenie
podlega potencjalny pozytywny i negatywny wpływ na prowadzenie działań
w obszarze potencjalnej operacji.

Tabela 3. Skala oceny siły wpływu

Siła oddziaływania negatywnego Siła oddziaływania pozytywnego

-5 -4 -3 -2 -1 +1 +2 +3 +4 +5
Bardzo
duża Duża Średnia Mała

Bardzo
mała

Bardzo
mała Mała Średnia Duża

Bardzo
duża

Źródło: G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza..., s. 267.

Prawdopodobieństwo  wystąpienia  czynników określa  się  także  przy
pomocy  trzech  tendencji:  wzrostowej,  stabilizacyjnej  i  spadkowej.  Stąd
każdy z czynników można ocenić w podany niżej sposób:

 tendencja wzrostowa; potencjalna negatywna lub pozytywna siła wpływu
trendu i prawdopodobieństwo jego wystąpienia;

 tendencja  stabilizacyjna;  potencjalna  negatywna  lub  pozytywna  siła
wpływu trendu i prawdopodobieństwo jego wystąpienia;

 tendencja spadkowa;  potencjalna negatywna lub pozytywna siła  wpływu
trendu i prawdopodobieństwo jego wystąpienia27.

Podczas  realizacji  etapu  2  należy  pamiętać,  że  suma
prawdopodobieństw trzech trendów (wzrostu, stabilizacji, regresu) jednego
czynnika,  musi  wynosić  1.  Zobrazowanie  analizy  w tabeli  4.  umożliwia
kompleksowe spojrzenie na czynniki każdej ze sfer. 

Tabela 4. Przykładowa analiza tendencji w sferze politycznej

NAZWA OBSZARU: SFERA POLITYCZNA

Nazwa czynnika Trend
Siła wpływu
(od -5 do +5)

Prawdopodobieństwo
zaistnienia trendu

Stabilność rządu

wzrost +4 0,3

stabilizacja +2 0,6

regres -4 0,1

Integralność
terytorialna

wzrost +4 0,3

stabilizacja -1 0,5

regres -5 0,2

Standardy państw wzrost +3 0,5

27 Por. G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza…, s. 69.
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demoliberalnych
stabilizacja +1 0,3

regres -2 0,2

Źródło: opracowanie własne.

W etapie trzecim następuje sklasyfikowanie trendów i przydzielenie ich
do odpowiednich scenariuszy. 

Wyróżnia się cztery scenariusze:
 optymistyczny – wybiera się trendy mające największy pozytywny wpływ

na organizację;
 pesymistyczny – wybiera się trendy mające największy negatywny wpływ

na organizację;
 najbardziej  prawdopodobny  –  wybiera  się  trendy  mające  największe

prawdopodobieństwo wystąpienia w przyszłości;
 najmniej  prawdopodobny  lub  niespodziankowy  –  wybiera  się  trendy

mające najmniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia w przyszłości.
Tworząc  scenariusz  optymistyczny  i  pesymistyczny,  nie  zwraca  się

uwagi na prawdopodobieństwo wystąpienia trendu, podobnie jest podczas
budowy scenariuszy niespodziankowego i najbardziej prawdopodobnego –
zwraca  się  uwagę  wyłącznie  na  prawdopodobieństwo  wystąpienia
czynnika, siła wpływu nie ma znaczenia. 

W  czwartym  etapie  liczy  się  średnią  siłę  wpływu  czynników  w
poszczególnych  sferach.  W  scenariuszu  najbardziej  i  najmniej
prawdopodobnym trzeba policzyć ujemną i  dodatnią siłę wpływu (tabela
5.).

Tabela 5. Scenariusz najbardziej prawdopodobny – przykładowe obliczenia
średniej siły wpływu w sferze kulturowej

SCENARIUSZ NAJBARDZIEJ PRAWDOPODOBNY

Elementy sfery
kulturowej

Prawdopodobieństwo
Średnia
wpływu

„ujemna”

Średnia
wpływu

„dodatnia”

Integralność
kulturowa

0,7 -2

Styl życia 0,6 +4

Wyznawana
religia

0,8 +5

Tendencje
nacjonalistyczne

0,7 -3
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-2,5 +4,5

Źródło: opracowanie własne.

Po dokonaniu obliczeń w sposób graficzny prezentuje się ich wyniki.
Mają one postać wykresu, co umożliwia ich interpretację. Określenie szans
i zagrożeń płynących z otoczenia oraz oddziaływania sfer staje się bardziej
czytelne (wykres 1).
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Źródło: opracowanie własne.

Wykres 1. Graficzna prezentacja scenariuszy otoczenia

Tak zaprezentowane wyniki  generują wnioski  dotyczące burzliwości,
stabilności  i  ustrukturalizowania  otoczenia.  G.  Gierszewska  i  M.
Romanowska  proponują  analizę  wykresu  na  5  sposobów.  Poniżej
przedstawiono wnioskowanie oparte o wykres 1. dla fikcyjnych wyników
scenariuszy stanów otoczenia sytuacji kryzysowej.

1. Analiza  burzliwości  otoczenia  zależy  od  rozpiętości  pomiędzy
scenariuszem  optymistycznym  a  pesymistycznym  w  poszczególnych
sferach. Im szerokość większa,  tym otoczenie bardziej  burzliwe i  rośnie
uzależnienie od niej prowadzonych działań (w ramach ORK).  Największa
rozpiętość  pomiędzy  scenariuszem  optymistycznym  a  pesymistycznym
występuje  m.in.  w  sferze  kulturowej:  wartość  siły  wpływu  scenariusza
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optymistycznego  wynosi  3,9,  scenariusza  pesymistycznego  –  4,77.
Świadczy to o dużej nieprzewidywalności i niepewności czynników tej sfery
(przyjęły skrajne wartości w obu scenariuszach). Oznacza to, że sferze tej
należy poświęcić dużo uwagi.

2. W kolejnym kroku dokonuje się analizy rozpiętości scenariusza najbardziej
prawdopodobnego.  Duża  szerokość  wskazuje  na  niejednorodność  i
dezorganizację  otoczenia,  co  widać  w  sferze  kulturowej.  Należy
przeprowadzić  dodatkowe  badania  i  sprawdzić,  które  zdarzenia
szczególnie negatywnie wpływają na tę sferę. Ich wyodrębnienie pozwoli
na  opracowanie sposobów ich neutralizacji.  Mogą istnieć  także sfery w
scenariuszu  najbardziej  prawdopodobnym,  które  nie  przyjmują  żadnych
wartości ujemnych (sfera infrastrukturalna na wykresie 1.) oraz dodatnich.
Oznacza to,  że w przypadku braku wartości:  ujemnych – nie występują
żadne zagrożenia, dodatnich – nie występują szanse, w sferze tej będzie
trudno współpracować z funkcjonującymi w niej podmiotami.

3. Posługując się wykresem, wskazuje się sfery, w których dominują szanse i
te,  w  których  przeważają  zagrożenia.  Szanse  należy  starać  się
wykorzystać, zagrożeń unikać. Sferą, w której dominują szanse, jest sfera
międzynarodowa,  co  może  oznaczać  wsparcie  podmiotów
międzynarodowych  dla  przyszłej  operacji.  Najwięcej  zagrożeń  generuje
sfera kulturowa i polityczno-prawna. Należy zastanowić się, w jaki sposób
można niwelować ich skutki, co może być trudne ze względu na religijne,
historyczne lub prawne uwarunkowania.

4. Wyznacza  się  procesy  mające  silny  wpływ  na  sytuację  kryzysową
i wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia, analizując trendy scenariusza
najbardziej  prawdopodobnego.  Następnie  ocenia  się  ewentualne  skutki
wystąpienia wyszczególnionych trendów. 

5. Dodatkowo  stworzenie  scenariusza  niespodziankowego  pozwala  na
wskazanie  trendów  o  małym  prawdopodobieństwie  powstania,  ale  o
silnym, negatywnym lub pozytywnym oddziaływaniu28. 

Metoda ta w nieskomplikowany sposób pozwala na rzetelną diagnozę
zmiennego i złożonego otoczenia. Jak już podkreślono, zależy od wiedzy
osób ją opracowujących, dlatego warto angażować w ten proces nie tylko
militarnych ekspertów i  naukowców,  ale cywilnych pracowników i  osoby
zaangażowane  i  znające  dobrze  analizowaną  sytuację  i  jej  otoczenie.
Przeprowadzona  analiza  stanowi  podłoże  do  przeprowadzenia  kolejnej,
bardziej szczegółowej analizy sektorowej (celowej), która m.in. obejmuje
badania aktorów/interesariuszy.

28 Tamże, s. 70-72.
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Wnioski

Analiza  strategiczna  makrootoczenia  daje  wyczerpujący  obraz
otoczenia,  z  którym musi  mierzyć  się  każda  organizacja.  Zastosowanie
metody  PEST  lub  scenariuszowej  pozwala  uporządkować  czynniki
poszczególnych  obszarów  i  uwzględniając  proste  obliczenia,  dostrzec
szanse oraz zagrożenia płynące z otoczenia dalszego. Pokazuje obszary
sprzyjające  funkcjonowaniu  organizacji  i  umożliwia  budowanie  kilku
strategii  działania  w  zależności  od  zachodzących  zmian.  Wszystkie
opisane cechy powodują, że stosują ją także podmioty takie, jak NATO w
celu  kompleksowego  poznania  otoczenia  sytuacji  kryzysowej:  szans,
zagrożeń,  procesów  czy  ograniczeń.  Pozwala  to  także  na  ewaluację
otoczenia  i  określenie  sprzyjających  i  niesprzyjających  sfer  dla
zaangażowania Sojuszu. Nie należy poprzestawać jedynie na omówionych
analizach, ale traktować je jako solidny wstęp do dalszych, szczegółowych
badań obszarów, które tego wymagają.

Prostota  w  tworzeniu  i  skuteczność  w  stosowaniu  analizy  PEST  i
metod scenariuszowych ułatwiają ich wykorzystanie do celów militarnych.
Ułatwia  to  rozpoznanie  potencjalnego  przeciwnika  i  zagrożenia  oraz
wskazuje, gdzie należy skierować siły i środki, aby osiągnąć założony cel.
Diagnoza,  ocena  i  przewidywanie  jego  stanu  nie  stanowią  100%
odwzorowania  przyszłego  stanu  otoczenia,  wyłącznie  oszacowanie
prawdopodobieństwa wystąpienia określonych procesów w przyszłości.
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SELECTED METHODS OF STRATEGIC ANALYSIS OF
ENVIRONMENT IN CRISIS RESPONSE OPERATIONS’

PLANNING – THEORETICAL APPROACH

Abstract: The article features problems of applying selected methods
of strategic analysis of environment to be applied in NATO crisis response
operations’ planning. The strategic analysis allows carrying out a diagnosis
of the enterprise’s status quo and its environment and also its assessment
and forecast. Due to the simplicity of its conducting, the analysis is applied
to recognise crisis situations’ environment which then is used to build an
operation plan. Two methods have been presented in a synthetic way i.e.
PEST  analysis  (military  version  of  PMESII)  as  well  as  scenarios  of
environment states.  Both analyses are based on the diagnosis  of  such
areas as political,  military,  economic,  social,  cultural,  infrastructural  and
international ones.
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