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O kondycji pracy analitycznej w obliczu „korona-
wstrząsu”.  
Przedmowa  

6 kwietnia 2020 

Streszczenie 

 Działające w trybie jawnym ośrodki analityczne krajów 
demokratycznych nie potrafiły na tyle efektywnie 
formułować prognoz ostrzegawczych, by ogniwa decyzyjne 
państw demokratycznych zawczasu podjęły skuteczne 
działania zapobiegawczo-dostosowawcze w obliczu 
zagrożenia pandemią. 

 Zamknięte jeszcze w roku 2019, czyli przed wybuchem 
epidemii koronawirusa, dwa raporty OSnWC na temat 
zagranicznych opracowań analitycznych dotyczących wyzwań 
cywilizacyjnych, rzucają światło na przyczyny powyższej 
sytuacji. 

 Na poziomie cywilizacji globalnej oraz wielu poszczególnych 
państw zawiódł system bezpieczeństwa składający się  
z trzech ogniw: detekcji zagrożeń, ich komunikowania 
decydentom oraz efektywnego przeciwdziałania. 

 Wszystkie bodaj receptory systemowe współczesnej 
cywilizacji są trwale przeciążone potężnymi, niekończącymi 
się strumieniami danych, na co dodatkowo nakłada się 
ułomność kanałów komunikacji środowisk analitycznych  
z decydentami. 

 Należy poważnie rozważyć diagnozę, która mówi, że 
cywilizacja globalna uzyskała taką dynamikę zmian, że bez 
ich spowolnienia dotychczasowe receptory i efektory 
systemowe nie poradzą sobie z zadaniem stabilizacji 
systemowej. 

 

Wprowadzenie 

Dwa opublikowane w niniejszym biuletynie specjalnym raporty 
Ośrodka Studiów nad Wyzwaniami Cywilizacyjnymi Centrum Badań 
nad Bezpieczeństwem Akademii Sztuki Wojennej zgodnie z przyjętym 
planem pracy zostały sporządzone pod koniec roku 2019. 

Są to raporty na temat takich opracowań zagranicznych instytucji 
analitycznych, w których eksplorowano trendy cywilizacyjne pod 
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kątem zagrożeń dla bezpieczeństwa. Pierwszy nasz raport nosi tytuł 
„Opracowania instytucji analizujących nowe trendy cywilizacyjne pod 
kątem bezpieczeństwa państwa”, drugi zaś: „Metodologia raportów 
analitycznych dotyczących cywilizacyjnych wymiarów 
bezpieczeństwa narodowego”. 

Raporty te zamieszczamy w numerze specjalnym w takiej postaci,  
w jakiej zostały one ukończone w roku 2019 – zatem jeszcze przed 
wybuchem światowej pandemii nowego koronawirusa. W naszej 
ocenie waga ustaleń tych raportów jest jeszcze większa niż wtedy, 
gdy były one kończone. Dlaczego uważamy, że tak jest? 

To, że cywilizacja globalna okazała się być nieprzygotowana na 
zagrożenie obecną pandemią i jej gospodarczymi konsekwencjami 
nie ulega chyba wątpliwości. Zbadania natomiast wymaga kwestia: 
dlaczego tak się stało? Dlaczego nawet bogate, posiadające bardzo 
rozwinięte zaplecze naukowo-techniczne kraje okazały się być tak 
bardzo nieprzygotowane na bieg zdarzeń? 

Raporty tu zamieszczone pozwalają na udzielenie częściowej, ale 
dobrze chyba uzasadnionej odpowiedzi na te pytania. Ujmując rzecz 
skrótowo, odpowiedź brzmi następująco: Działające w trybie 
jawnym ośrodki analityczne krajów demokratycznych nie potrafiły 
na tyle efektywnie sformułować prognoz ostrzegawczych, aby 
ogniwa decyzyjne państw demokratycznych zawczasu podjęły 
skuteczne działania zapobiegawczo-dostosowawcze. 

Dodatkowo, nasze raporty wskazują niektóre przynajmniej 
uwarunkowania tej niekorzystnej sytuacji. Jak wynika z naszych 
analiz, swoistym standardem analitycznym jest to, że nie przewiduje 
się lub nie eksponuje się (tzn. nie poświęca dostatecznie dużo 
miejsca) największych zagrożeń, które miałyby charakter 
katastrofalny dla systemów społecznych lub całej ludzkiej cywilizacji. 
Nie tylko politycy, ale często także analitycy zwykle działają 
reaktywnie, a nie proaktywnie. 

Bez problemu można znaleźć opracowania, w których zagrożenie 
pandemią jest wzmiankowane – np. w analizowanym przez nas 
amerykańskim raporcie „Global Threat Assessment” z roku 2019. 
Podobnie, bardzo marginalnie, nie jako poważne zagrożenie 
pandemia pojawia się też w „Global Trends. Paradox of Progress” 
(2017), „Global Trends to 2030. Challenges and Choices for Europe” 
(2019), o których mówimy w opracowaniach poniżej. 
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O pandemii jasno ostrzegała postać tak wpływowa jak Bill Gates, 
który nawet podjął w tym kierunku szereg przygotowań1. Mimo to, 
dziś jasno widzimy, że między rozpoznaniem zagrożenia przez 
analityków, a podjęciem efektywnych przeciwdziałań rozciąga się 
jakaś dziwna, przynajmniej na pierwszy rzut oka, pustynia, którą 
mało kto potrafi przebyć. Zanim skierujemy Czytelników do lektury 
samych zamieszczonych tu raportów, przyjrzyjmy się tej kwestii 
nieco bliżej. 

Receptory i efektory 

Wszystkie żywe systemy aby trwać, muszą posiadać receptory 
(sensory) oraz efektory. Receptory pobierają informacje (bodźce)  
z zewnętrza i wnętrza systemu i przekazują je dalej. Efektory zaś są 
narządami wykonawczymi systemu (organizmu), które reagują po 
wystąpieniu bodźca.  

Przykładowo: gdy zmysły (receptor) „mówią” nam, że na dworze 
pada deszcz, to przed wyjściem bierzemy parasol (działa efektor). 
Gdy czujemy, że jest nam zbyt ciepło (pracuje receptor), np. 
zdejmujemy sweter (działa efektor). Gdy dostrzegamy napastnika, to 
sięgamy po broń, zastygamy lub kryjemy się. Gdy statystyki 
odnotowują wzrost bezrobocia, sprawne państwo uruchamia 
instrumenty polityki społecznej. I tak dalej. 

Tym, czego nie widać w powyższych przykładach, jest to, że by 
właściwe efektory zadziałały we właściwym czasie, w systemie musi 
funkcjonować pewien układ (podsystem) komunikacji pomiędzy 
receptorami a efektorami. Bez tego ogniwa pośredniego na nic nie 
zda się praca najlepszych nawet receptorów i/lub gotowość 
efektorów do reagowania. 

Rysuje się tu prosty, ale sądzimy, że wydajny, model reagowania na 
wyzwania. Mówi on, że w systemie – a jest nim np. korporacja, 
państwo, unia państw czy ludzka cywilizacja globalna – występują 
trzy podsystemy (ogniwa): 

 

podsystem: receptory -> podsystem: komunikacja -> podsystem: 
efektory 

 

System wpada w poważne wstrząsy, gdy któreś z tych ogniw nie 
działa właściwie albo też, gdy jakiegoś ogniwa brakuje.  
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Gdy brakuje receptorów zdolnych do rozpoznawania określonego 
typu zmian w otoczeniu (np. fala niekontrolowanych migracji) lub 
wnętrzu systemu (np. niepokoje społeczne mogące prowadzić do 
rewolty), wtedy system reaguje z opóźnieniem lub wcale. 

Gdy receptory pobierające informacje nie potrafią ich na czas 
usystematyzować, poprawnie – ze względu na podatności całego 
systemu – zinterpretować i/lub we właściwym czasie przesłać do 
swoich mocodawców, system może reagować błędnie.  

Gdy z receptorami wszystko jest w porządku (zespoły analityczne są 
dobrze sfinansowane, zorganizowane, formułują prawidłowe 
prognozy), ale opracowań nie ma komu na czas przekazać, to 
efektory nie zostaną uruchomione. Gdy nawet najbardziej 
kompetentne prognozy ostrzegawcze „ugrzęzną” gdzieś  
w podsystemie komunikacji, nie docierając do decydentów, to 
system chociaż posiada „oczy”, porusza się jak ślepiec. 

Może być też tak, że decydenci, którzy w naszym modelu stanowią 
część podsystemu efektorów, nie są np. wystarczająco kompetentni, 
by otrzymane przez siebie prawidłowe przestrogi zrozumieć lub też 
nie potrafią sprawnie zarządzać posiadanymi zasobami, by np. policja 
nie podjęła na czas niezbędnych działań. 

Ale może być i tak, że państwo, którego receptor, np. wywiad 
wojskowy, na czas rozpoznał zagrożenie i które zarazem ma sprawne 
elity kierujące, nie dysponuje zasobami niezbędnymi dla uporania się 
z zagrożeniem – np. odstraszeniem agresora lub odparciem go. 

Tyle ogólny model. Zamieszczone w niniejszym biuletynie raporty 
stanowią cząstkowy wkład do odpowiedzi na pytanie, które ogniwa 
systemu pod nazwą „cywilizacja globalna” zawiodły w obliczu 
epidemii oraz z jakich stało się to przyczyn. 

Ludzkość istnieje nadal 

Ludzkość istnieje do dzisiaj, ba, dotarła do fazy rozbudowanej 
cywilizacji globalnej, gdyż niezależnie od licznych niedoskonałości 
systemowa konfiguracja: receptory-komunikacja-efektory jednak 
jakoś działała. 

Metaforę receptorów w naszym modelu można rozumieć na różne 
sposoby. Patrząc historycznie można jako takie receptory traktować 
cztery wyodrębnione formy zbiorowego postrzegania świata: 
myślenie potoczne (zdrowy rozsądek), sztukę, religię i naukę. Każda  
z tych wielkich dziedzin ludzkiej refleksji stale przynosi całe 
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strumienie informacji. Zarazem, co w epoce nowożytnej najlepiej 
może widać na przykładzie nauki, dziedziny te nie są jedynie 
receptorami, które w trybie, by tak rzec, biernym po prostu 
informują, co się dzieje w świecie – np. czy ku Ziemi zbliża się 
asteroida na groźnej trajektorii. Nauka obecnie silnie sprzężona  
z techniką i rynkiem, nie tylko świat poznaje (rola receptora), ale 
bardzo głęboko go przekształca (rola generatora zmian). Należy 
nawet powiedzieć, że nauka jako receptor nie nadąża  
z monitorowaniem zmian mechanizmu biegu spraw społecznych, 
które są powodowane przez naukę jako generator zmian.  

Na poziomie państw receptorem systemowym są także media,  
w ostatnich latach zwłaszcza społecznościowe oraz, oczywiście, 
służby wywiadu oraz kontrwywiadu. Nie trudno dostrzec, że 
kontrwywiad obok funkcji receptora – rozpoznawania obcej 
aktywności wywiadowczej, szpiegowskiej – działa także jako efektor, 
który aktywność obcych służb utrudnia i neutralizuje. Z tego punktu 
widzenia efektorami są także takie instytucje jak prokuratura, sądy  
i więziennictwo.  

Szczególnym przypadkiem rangi systemowej stały się media 
społecznościowe. Z jednej strony są one świetnym receptorem 
społecznych nastrojów, z drugiej zaś – i to jest bardzo niepokojące  
– być może w o wiele większym stopniu stały się one wręcz 
generatorem ciągle nowych zagrożeń. Nasz Ośrodek pisał o tym 
obszernie w Biuletynie Specjalnym przygotowanym na konferencję 
na temat cyfrowych technologii uzależniających, która odbyła się  
w grudniu 2018 roku2. Nie tylko psychologiczny wymiar uzależnień 
jest jednak istotny systemowo. 

Rewolucja cyfrowa, przy ogromnej roli mediów społecznościowych, 
przyczyniła się do tego, że wszystkie bodaj receptory systemowe są 
trwale przeciążone potężnymi, niekończącymi się strumieniami 
danych. W ogromnej mierze danych nie tylko nieistotnych 
regulacyjnie, jeśli patrzeć z punktu widzenia podstawowych funkcji 
państwa, ale także wprost dysfunkcjonalnych – np. poprzez wyparcie 
racjonalnej warstwy komunikacji międzygrupowej przez komunikaty 
czysto emocjonalne. Być może w niektórych przypadkach to 
przeciążenie informacyjne sięga poziomu zadławienia: przez zamianę 
informacji w tzw. infotainment (co nastąpiło wraz  
z upowszechnieniem się telewizji), przez ocean spamu, przez fale 
fake newsów i kulturę post-prawdy, przez spontaniczne, oddolne 
ochotnicze trollowanie, wreszcie przez profesjonalne operacje 
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dezinformacyjne niektórych państw. Oto infosfera, która wyznacza 
kształt ekosystemu, w jakim powinny odnaleźć się prognozy 
ostrzegawcze analityków.  

Tymczasem, jak wynika z naszego oglądu raportów poświęconych 
wyzwaniom cywilizacyjnych, twórcy (i zapewne także mocodawcy) 
owych raportów ze społeczno-kulturowo-politycznych konsekwencji 
tej nowej infosfery nie w pełni zdają sobie sprawę. Dokładniej rzecz 
ujmując, słabo zdają sobie sprawę z tego, że produkty analityczne 
muszą w konkurencji o uwagę decydentów „przebijać” się przez tak 
bardzo zanieczyszczony ekosystem informacji. 

Pobudka 

Koronapandemię i wstrząs gospodarki światowej, do którego 
rozpowszechnienie się wirusa przyczynia się, należy potraktować 
jako superpoważny sygnał ostrzegawczy wobec konstrukcji całej 
ludzkiej cywilizacji. Oczywiście, sygnał taki można interpretować na 
bardzo liczne sposoby; i trzeba, rzecz jasna, robić to także w trybie 
debaty publicznej. 

Nie powinno chyba ulegać wątpliwości, że nauka jako teoretycznie 
główny, bo dostarczający wiedzę za pomocą najbardziej 
zaawansowanych poznawczo metod, receptor naszej cywilizacji nie 
wyposażyła ludzkości w instrumentarium wystarczające do zmagania 
się z obecnym kryzysem. To samo można chyba powiedzieć o wielu 
rządach jako efektorach. Powszechnie bowiem widać, że zabrakło 
racjonalnie zaplanowanych działań wyprzedzających. 

Na raporty, które podaliśmy analizie przeznaczono niekiedy 
olbrzymie środki, wielki nakład pracy, ale uzyskano mizerne, 
przynajmniej na poziomie wykonawczym, czyli rekomendacji 
praktycznych, efekty. Pokazujemy, że w raportach często brakuje nie 
tylko sprawdzonej, zestandaryzowanej, konsensualnie akceptowanej 
metodologii prowadzenia analiz procesów rangi cywilizacyjnej, ale 
także samej świadomości poważnych, ba, niekiedy rażących, słabości 
na tym polu. 

Cóż bowiem z tego, że o zagrożeniu potencjalnymi epidemiami 
pisano, najczęściej bardzo ogólnie, skoro takie sygnały w ogromnej 
większości okazały się nieskuteczne, gdyż nie przełożyły się na 
działania zapobiegawcze? To pokazuje, że casus Billa Gatesa 
zasługuje na pogłębioną analizę – skoro ktoś z takim kapitałem i tak 
uporczywy jak on nie jest się w stanie przebić ze swoim przekazem, 
to przyczyny tego mają zapewne systemowy charakter. 
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Widzimy tu kolejne zadanie dla OSnWC: zbadanie, dookreślenie, 
czym różnią się sygnały analityczne skuteczne od nieskutecznych? 
Przede wszystkim ich treścią, czy raczej tym, że te pierwsze bazują na 
bliskich relacjach między analitykami (ew. ich przełożonymi)  
a decydentami, a te drugie znikają gdzieś w czarnych dziurach 
instytucji biurokratycznych? 

Rozwój cywilizacyjny miał polegać na tym, że – głównie dzięki nauce  
i technice – ludzkość zmniejszała swoją podatność na nieprzyjazne 
zdarzenia przypadkowe. Przecież – jakby świata akademickiego było 
mało – korporacje, państwa i inicjatywy obywatelskie zbudowały 
rozgałęzioną sieć think tanków i pokrewnych inicjatyw, których 
pierwszorzędnym zadaniem miało być wychwytywanie w czasie 
rzeczywistym zagrożeń dla naszych wartości.  

Tymczasem, mamy nadzieję, nasze dwa „raporty o raportach” 
przekonująco wykazują nie tylko słabość ośrodków analitycznych 
(bo to jest dzisiaj tajemnica Poliszynela), co także ukazują niektóre 
przyczyny tej słabości. Często obok, a niestety niejednokrotnie 
zamiast pełnienia przez ośrodki analityczne roli receptorów, czyli 
ogniw systemu wczesnego ostrzegania, środowiska analityczne  
w istotnej mierze dały się – chyba nie do końca świadomie  
– sprowadzić do roli kolejnego ogniwa procesu uprawiania bieżącej 
polityki. Stały się narzędziami mniej lub bardziej wyrafinowanej 
promocji milcząco często przyjmowanych założeń ideologicznych  
i wizji światopoglądowych; słowem, nośnikiem jakiejś poprawności 
politycznej. Nasze dwa raporty pokazują, że renomowane think tanki 
zamiast uczestniczyć w grze o przetrwanie ludzkości i ludzkich 
wartości, bardziej uwikłane zostały w polityczną grę o swoje własne 
przetrwanie lub wpływy. 

Ku diagnozie i rekomendacjom 

Chyba nie trzeba czekać, aż opadnie „bitewny kurz” walki  
z koronawirusem, by poważne środowiska analityczne  
i wywiadowcze podjęły próbę odpowiedzi na kilka bolesnych pytań. 
Jak to się stało, że większość państw, instytucji publicznych, a także 
wiele (jeśli nie większość) instytucji biznesowych zostało kompletnie 
zaskoczonych przez obecny kryzys? 

Ujęcie własne OSnWC, które teraz tylko sygnalizujemy (będziemy 
nad nim dalej pracować), jest następujące: 

W ostatnich dekadach, głównie na skutek rewolucji cyfrowej, 
cywilizacja globalna uzyskała taką dynamikę zmian, że bez ich 
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spowolnienia dotychczasowe receptory i efektory systemowe nie 
poradzą sobie z zadaniem stabilizacji systemowej3. Po prostu skala 
bodźców nacierających na systemy społeczne przekracza nasze 
zdolności dostosowawcze. 

Teoretycznie i modelowo rzecz ujmując, nasuwają się poniższe, 
możliwe zalecenia dla dużych korporacji, państw, organizacji 
międzynarodowych oraz całego systemu globalnego: 

 zwiększyć sprawność receptorów – poprawić jakość pracy 
analitycznej; 

 usprawnić kanały komunikacji na osi: receptory <--> efektory;  

 poprawić jakość efektorów, np. podnosząc jakość elit; 

 obniżyć dynamikę zmian, by dopasować ją do możliwości 
dostosowawczych systemów społecznych: do możliwości 
receptorów, ogniw komunikacyjnych oraz efektorów; 

 spróbować łącznie wykonać zalecenia z grupy (1-4) – ze 
świadomością, że punkt (4), w pewnym sensie najdalej idący, 
oznaczać może coś w rodzaju ustrojowej przebudowy 
obecnego ładu cywilizacyjnego. 

 

Przedłożone poniżej nasze dwa raporty dają wgląd i uzasadnienie 
przede wszystkim w zakresie zalecenia (2), a częściowo także 
zalecenia (3). Warto je czytać właśnie pod tym kątem. 

Co bowiem z obu publikowanych tu raportów wynika? Co najmniej 
dwie ważne rzeczy: występują daleko posunięte i dość głęboko 
ugruntowane ułomności instytucji analitycznych – zwłaszcza  
w zakresie trybu sporządzania raportów dotyczących wyzwań 
globalnych oraz może jeszcze większa ułomność ścieżek 
komunikowania się środowisk analitycznych ze światem 
decydentów (a pewnie też z opinią publiczną). 

Do ułomności tych należy, jak wykazały nasze raporty, nadmierne 
bazowanie na metodzie eksperckiej. Metoda ta, niezależnie od 
dobrych chęci oraz poziomu kompetencji poszczególnych analityków 
dość mocno nasycona jest arbitralnością założeń, ich lepiej lub gorzej 
maskowaną ideologicznością oraz – w efekcie – sporą 
przypadkowością wyników końcowych. W tym kontekście, do 
postulatów, które już obecnie można sformułować, należy 
polepszenie dostępu analityków do danych typu big data, ale także 
do danych poufnych pozyskiwanych przez tajne służby. Nie tylko  
w przypadku Polski, w obecnej sytuacji jest to jednak utrudnione, 
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ponieważ takie dane posiadają albo podmioty rynkowe, często 
mające swe centrale zagranicą, albo podmioty państwowe, których 
bazy są niejawne. 

Analitycy, zarówno ci OSINT-owi, „biało-wywiadowczy”, jak i ci  
z tajnych służb, przekazujący politykom raporty niejawne, chyba 
jeszcze nie do końca uświadomili sobie, że ich produkty znajdują się 
w długim i gęstym strumieniu dezinformacji, mediokracji, memów. 
Tak – właśnie memów. Bowiem obserwacja, jak pod wpływem np. 
bodźców płynących z mediów społecznościowych działają efektory 
(czytaj: elity) niektórych państw, prowadzi do wniosku, że w wyścigu 
o uwagę decydenta (który przesądza o tym, jakie zasoby i w jaki 
sposób zostaną użyte, by reagować na wyzwania) nierzadko plotka  
i mem wygrywają z najpoważniejszą analizą. 

Kontynuując pogłębienie motywów opisanych wyżej, OSnWC  
w najbliższym czasie ukończy trzy raporty:  

1. raport o zagrożeniach dla podmiotowej roli Polski w Unii 
Europejskiej ze strony około koronawirusowych narracji 
domagających się przyśpieszenia odgórnej integracji Unii;  

2. raport o problemie porażki wywiadów w obliczu COVID-19 
oraz 

3. raport prezentujący wizje przyszłości jaka miałaby się wyłonić 
ze świata po pandemii. 

Jesteśmy przekonani, że stałe, profesjonalne monitorowanie wyzwań 
cywilizacyjnych, a zwłaszcza zagrożeń typu HILP: high impact, low 
probability (silne efekty, niskie prawdopodobieństwo wystąpienia) 
jest w polskim państwie niezbędne. Jednocześnie nie można 
ukrywać, że coś bardzo głębokiego w światowej analityce musi się 
zmienić, jeśli przyszłe kryzysy miałyby być znacznie płytsze, czyli 
przynosić znacznie mniej ofiar i kosztów wszelkiego rodzaju. [7/3] 

                                                        
1  Zob. B. Gates, A better response to the next pandemic, 18.01.2010, 

https://www.gatesnotes.com/Health/A-Better-Response-to-the-Next-
Pandemic; B. Gates, We’re not ready for the next epidemic, 18.03.2015, 
https://www.gatesnotes.com/Health/We-Are-Not-Ready-for-the-Next-
Epidemic. Wykład Gatesa pt. The next outbreak? We're not ready na platformie 
TED ma obecnie 27 mln odsłon. Fundacja Billa i Melindy Gates przeznaczyła 100 
mln USD na walkę z koronawirusem, zaś sam Gates ogłosił w marcu br., że 
ustępuje z zarządu Microsoftu, by więcej czasu poświęcić działalności 
filantropijnej, w tym kwestiom globalnej opieki zdrowotnej; zob. D. Bose, 
1.04.2020, Bill Gates has warned of an impending pandemic for years. Here's 
how he's dealing with the coronavirus pandemic — from pledging $100 million 

https://www.gatesnotes.com/Health/A-Better-Response-to-the-Next-Pandemic
https://www.gatesnotes.com/Health/A-Better-Response-to-the-Next-Pandemic
https://www.gatesnotes.com/Health/We-Are-Not-Ready-for-the-Next-Epidemic
https://www.gatesnotes.com/Health/We-Are-Not-Ready-for-the-Next-Epidemic
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to fight the outbreak to becoming Warren Buffett's "scientific adviser", 
https://www.businessinsider.com/how-bill-gates-is-dealing-with-coronavirus-
outbreak-2020?IR=T#on-march-13-2020-microsoft-cofounder-bill-gates-
announced-in-a-linkedin-post-that-he-would-step-down-from-the-boards-of-
microsoft-and-berkshire-hathaway-to-spend-more-time-overseeing-
philanthropic-ventures-with-a-continued-focus-on-global-health-and-
development-1 [odczyt: 5.04.2020]. 

2  Zob. „Biuletyn Specjalny OSnWC” nr 4, numer dla uczestników konferencji 
„Polska wspólnota analityczna a wyzwania cywilizacyjne w latach 2020-2030” 
28 listopada 2019, Akademia Sztuki Wojennej. 

3  Por. postulat moratorium technologicznego przedstawiony w opracowaniach: 
A. Zybertowicz, Technologiczny „strzał” w demokrację i państwo prawa, w: 
Wykłady w Trybunale Konstytucyjnym z lat 2017-2018, Warszawa: Trybunał 
Konstytucyjny 2018; K. i A. Zybertowiczowie, Okiełznać zmianę. Bezpieczeństwo 
ontologiczne, rozwój technologiczny a kryzys Zachodu, „Filo-Sofija” nr 36 (1), 
2017, http://www.filo-
sofija.pl/index.php/czasopismo/article/viewFile/1095/1068 [odczyt: 
20.01.2020]. 

https://www.businessinsider.com/how-bill-gates-is-dealing-with-coronavirus-outbreak-2020?IR=T#on-march-13-2020-microsoft-cofounder-bill-gates-announced-in-a-linkedin-post-that-he-would-step-down-from-the-boards-of-microsoft-and-berkshire-hathaway-to-spend-more-time-overseeing-philanthropic-ventures-with-a-continued-focus-on-global-health-and-devel
https://www.businessinsider.com/how-bill-gates-is-dealing-with-coronavirus-outbreak-2020?IR=T#on-march-13-2020-microsoft-cofounder-bill-gates-announced-in-a-linkedin-post-that-he-would-step-down-from-the-boards-of-microsoft-and-berkshire-hathaway-to-spend-more-time-overseeing-philanthropic-ventures-with-a-continued-focus-on-global-health-and-devel
https://www.businessinsider.com/how-bill-gates-is-dealing-with-coronavirus-outbreak-2020?IR=T#on-march-13-2020-microsoft-cofounder-bill-gates-announced-in-a-linkedin-post-that-he-would-step-down-from-the-boards-of-microsoft-and-berkshire-hathaway-to-spend-more-time-overseeing-philanthropic-ventures-with-a-continued-focus-on-global-health-and-devel
https://www.businessinsider.com/how-bill-gates-is-dealing-with-coronavirus-outbreak-2020?IR=T#on-march-13-2020-microsoft-cofounder-bill-gates-announced-in-a-linkedin-post-that-he-would-step-down-from-the-boards-of-microsoft-and-berkshire-hathaway-to-spend-more-time-overseeing-philanthropic-ventures-with-a-continued-focus-on-global-health-and-devel
https://www.businessinsider.com/how-bill-gates-is-dealing-with-coronavirus-outbreak-2020?IR=T#on-march-13-2020-microsoft-cofounder-bill-gates-announced-in-a-linkedin-post-that-he-would-step-down-from-the-boards-of-microsoft-and-berkshire-hathaway-to-spend-more-time-overseeing-philanthropic-ventures-with-a-continued-focus-on-global-health-and-devel
https://www.businessinsider.com/how-bill-gates-is-dealing-with-coronavirus-outbreak-2020?IR=T#on-march-13-2020-microsoft-cofounder-bill-gates-announced-in-a-linkedin-post-that-he-would-step-down-from-the-boards-of-microsoft-and-berkshire-hathaway-to-spend-more-time-overseeing-philanthropic-ventures-with-a-continued-focus-on-global-health-and-devel
http://www.filo-sofija.pl/index.php/czasopismo/article/viewFile/1095/1068
http://www.filo-sofija.pl/index.php/czasopismo/article/viewFile/1095/1068
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Opracowania instytucji analizujących nowe trendy 
cywilizacyjne pod kątem bezpieczeństwa państwa 

RAPORT 

31 grudnia 2019. Celem niniejszego raportu jest krytyczna analiza 
kompleksowych opracowań analitycznych, poświęconych nowym 
trendom cywilizacyjnym z perspektywy bezpieczeństwa państwa. 
Analiza ta ma pozwolić zidentyfikować zarówno dobre praktyki  
w zakresie tworzenia tego typu dokumentów, jak i ich ograniczenia 
oraz często popełniane błędy.  

Uwaga: Raport został ukończony 31.12.2019, a więc przed 
wybuchem pandemii COVID-19. W przygotowaniu jest raport nt. 
aktualnie formułowanych prognoz nt. przyszłości świata po epidemii. 

Streszczenie 

 Ambicją części głównych graczy w polityce światowej (jak USA, 
UE i Wielka Brytania) jest publikowanie raportów strategicznych 
o globalnych trendach, m.in. dlatego, że umożliwiają one 
narzucenie korzystnej dla siebie narracji o przyszłości. 

 Mimo oficjalnie globalnej perspektywy raportów o trendach 
„cywilizacyjnych” na ogół noszą one ślady „portu 
macierzystego”, tzn. promują wizję danego kraju. Dlatego, 
warto czytać raporty z różnych krajów i kręgów cywilizacyjnych, 
np. USA i UE, równolegle. 

 Analizowane raporty zawierają setki szczegółowych prognoz  
i hipotez. Sprawia to, że uwzględnione zostaje bardzo szerokie 
spektrum zjawisk i potencjalnych zagrożeń, ale jednocześnie ich 
autorzy wstrzymują się przed szacowaniem ich 
prawdopodobieństwa. Powoduje to poczucie dezorientacji  
u odbiorcy. 

 Analiza raportów sprzed kilkunastu lat pokazuje liczne nietrafne 
prognozy, zaś raportów współczesnych – przejawy myślenia 
życzeniowego i politycznej poprawności. Ograniczają one 
przydatność tych raportów dla polskich analityków i decydentów 
i rodzą konieczność tworzenia własnych opracowań, także na 
użytek zagraniczny. 

 W zagranicznych raportach strategicznych dominuje pesymizm. 
Brak konfrontacji ich tez z innymi źródłami może systemowo 
wypaczać obraz świata i paraliżować konstruktywne działania. 
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Wprowadzenie  

Do niniejszej analizy wybrano łącznie 14 raportów opublikowanych  
w latach 1997-2019 w języku angielskim, które możliwie 
kompleksowo podejmowały kwestię zagrożeń o zasięgu 
cywilizacyjnym, a więc – trendów o charakterze systemowym, na 
ogół globalnym i bardzo poważnym, jeśli chodzi o potencjalne skutki 
(zob. tab. 1 i 3). Uwzględniono 6 raportów amerykańskich serii 
Global Trends, 5 raportów bliźniaczej serii brytyjskiej Global Strategic 
Trends, 2 raporty unijnej agencji ESPAS, oraz 1 raport Center for the 
Study of Existential Risks4. Początkowo przyjęto, że tytuł 
opracowania wybranego do analizy będzie zawierał któreś  
z następujących słów kluczowych: trend, threat, security, risk, 
strategic, civilization, horizon scanning lub pokrewne. Pod uwagę 
brano też prestiż instytucji, która firmowała publikację. W pewnym 
stopniu uwzględniono także kilka innych raportów (w tym jeden 
australijski i jeden niemiecki), choć nie analizowano ich równie 
głęboko. Nie udało się zidentyfikować, choć podjęto taką próbę, 
żadnych raportów z krajów niezachodnich, które w systemowy 
sposób uwzględniałyby perspektywę cywilizacyjną, tj. zawierałyby  
w tytułach wymienione słowa kluczowe.  

Celowo uwzględniono raporty o dość zróżnicowanym charakterze, 
zwłaszcza jeśli chodzi o to, jak bardzo istotną rolę w danym 
opracowaniu pełniły zagadnienia „wyzwań cywilizacyjnych”. Z jednej 
strony, uwzględniono raporty, które mają charakter dość 
szczegółowy, techniczny i koncentrują się na przeglądzie technologii 
istotnych z punktu widzenia dość wąsko rozumianej obronności 
państwa. Okazało się jednak, że i w takich opracowaniach rysowano 
szersze tło wyzwań technologicznych, które pozwala zaliczyć raport 
do interesującej nas kategorii cywilizacyjnej. Z drugiej strony, 
przeanalizowano kilka raportów, które z założenia odnoszą się tylko  
i wyłącznie do zagrożeń egzystencjalnych, tj. niosą ze sobą ryzyko 
zagłady całej ludzkiej cywilizacji. Oczywiście, większość opracowań 
sytuuje się pomiędzy tymi dwiema skrajnościami. 

Jak już zaznaczono, niniejszy raport jest próbą syntetycznego 
spojrzenia na anglojęzyczne raporty analityczne. Zadanie porównania 
nawet kilkunastu, często obszernych – liczących od kilkudziesięciu do 
300 stron – raportów może jednak być uznane za problematyczne  
z kilku powodów. Po pierwsze, każdy z raportów jest już sam w sobie 
syntezą dziesiątków lub setek opracowań, porusza setki wątków  
i zagadnień, a także stanowi owoc pracy licznego zespołu autorów, 
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często we współpracy nawet tysięcy osób. Po drugie, okazało się, że 
kluczowe wątki i zagadnienia powtarzają się we wszystkich 
opracowaniach, różnie rozłożone są jedynie akcenty. Z tego powodu, 
ograniczono się tu głównie do analizy dwóch serii raportów: 
amerykańskiej serii Global Trends (wydawanej od roku 1997,  
6 edycji) oraz brytyjskiej serii Global Strategic Trends (od roku 2001, 
5 edycji) oraz kilku innych raportów.  

Omówienie wybranych raportów 

Global Trends – raporty Narodowej Rady Wywiadowczej (USA) 

Punktem odniesienia dla większości znaczących w świecie Zachodu 
publikacji o charakterze strategicznym jest obecnie seria raportów 
pt. Global Trends, przygotowywana pod egidą Narodowej Rady ds. 
Wywiadu USA (National Intelligence Council, dalej: NIC). Od roku 
1997 ukazało się dotąd sześć raportów w tej serii, z których każdy 
cechował się większym rozmachem od poprzedniego (zob. tabela 1). 
Czas publikacji kolejnych raportów zbiega się z datą inauguracji 
kolejnej administracji prezydenckiej w USA; raporty publikowane są 
zatem co cztery lata; ukazują się na ogół pod koniec roku kończącego 
kadencję lub w styczniu pierwszego roku urzędowania nowego 
prezydenta.  

Tabela 1. Zestawienie raportów strategicznych National Intelligence 
Community (USA) serii  „Global Trends” 

Edycja Rok 
publikacji 

Tytuł Horyzont 
czasowy 

1. 1997 Global Trends 2010 2010 

2. 2000 Global Trends 2015: A Dialogue 
About the Future With 
Nongovernment Experts 

2015 

3. 2004 Mapping the Global Future 2020 

4. 2008 Global Trends 2025: A 
Transformed World 

2025 

5. 2012 Global Trends 2030: Alternative 
Worlds 

2030 

6. 2017 Global Trends: Paradoxes of 
Progress 

nie 
określono 

Źródło: Opracowanie własne 
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Na przestrzeni ponad dwudziestu lat raporty serii Global Trends 
podlegały ewolucji. Generalnie, polegała ona na  

a) stałym zwiększaniu liczby i zróżnicowania uczestników procesu 
analitycznego, efektem którego jest dany raport;  

b) narastającej „globalizacji”, tj. przynajmniej deklaratywnego 
wychodzenia poza perspektywę stricte amerykańską w kierunku 
spojrzenia globalnego.  

Pierwsza edycja (1997) była wynikiem serii konferencji 
zorganizowanych w Waszyngtonie z udziałem akademików  
i przedstawicieli biznesu oraz ekspertów środowiska 
wywiadowczego5. 

Druga edycja (2000) była owocem dyskusji pomiędzy środowiskiem 
wywiadowczym a kilkudziesięcioma ekspertami pozarządowymi  
z USA. Zorganizowano dwa główne warsztaty: jeden poświęcony był 
identyfikacji głównych czynników i wydarzeń, będących motorami 
zmian globalnych w obszarach: demografii, zasobów naturalnych, 
nauki i technologii, gospodarki globalnej, tożsamości społeczno-
kulturowych oraz konfliktów. Podczas drugiego z warsztatów 
wypracowano cztery alternatywne scenariusze globalnej przyszłości 
do roku 2015. Dodatkowo, w toku prac nad raportem zorganizowano 
13 konferencji tematycznych, a końcowy produkt poddano pod 
dyskusję kilku ekspertom. Wśród nich był m.in. jeden z najbardziej 
wpływowych współcześnie żyjących politologów, twórca koncepcji 
„soft power”, Joseph Nye6. 

Trzecia edycja (2004) wiązała się z organizacją serii konferencji  
i warsztatów na pięciu kontynentach, z udziałem ekspertów  
z zagranicy, ale nadal byli to jednak obywatele amerykańscy. 
Rozszerzył się zakres analizowanych trendów: uwzględniono te 
zmiany, o których uważano, że dotkną szeregu krajów  
o strategicznym znaczeniu z perspektywy USA7.  

W czwartej edycji (2008) dalej wzrosła liczba uczestników prac spoza 
kręgów rządowych. Wstępne wersje raportu poddano pod dyskusję, 
tym razem także z udziałem partnerów z zagranicy. Z raportu wynika, 
że szczególną rolę w organizacji procesu analitycznego odegrały think 
tanki Atlantic Council, Brookings, Chatham House, Council on Foreign 
Relations, RAND, Wilson Center (a więc głównie amerykańskie) oraz, 
co istotne, organizacje biznesowe – zwłaszcza PFC Energy 
International i Evian Group. Wydawać być się mogło, że ta ostatnia 
praktyka może rodzić ryzyko zawłaszczenia procesu analitycznego 
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przez podmioty prywatne i przesterowania go w kierunku mającym 
największe znaczenie z perspektywy interesów danej firmy lub wręcz 
mającym prowadzić do wniosków, które dla danego prywatnego 
podmiotu mogą być szczególnie korzystne. Z jednej strony, nic nie 
wskazuje, aby takie zjawisko miało faktycznie miejsce, zaś szerokie 
spektrum uczestników prac wydaje się dość silną zaporą dla 
podobnego „wrogiego przejęcia”. Z drugiej strony, jednak, 
symptomatyczne jest, że jeden z dwóch kluczowych warsztatów 
organizowany był w Pekinie we współpracy z prestiżowym 
środowiskiem China Institutes of Contemporary International 
Relations (CICIR) – rządowym think tankiem afiliowanym przy 
Ministerstwie Bezpieczeństwa Państwa. Warto rozważyć, czy i na ile 
tego typu współpraca mogła przyczynić się do długiego ignorowania 
przez kolejne administracje amerykańskie wyzwania ze strony Chin 
pod adresem globalnej dominacji USA8. 

Piąta edycja (2012) wykorzystała rosnące na świecie zainteresowanie 
raportami z serii9, która uzyskała już swoją renomę. Efektem było 
zarówno szersze konsultowanie wstępnej wersji raportu (takie 
dyskusje przeprowadzono w niemal 20 krajach), jak i uwzględnienie 
międzynarodowej krytyki pod adresem wcześniejszych edycji. Pod 
wpływem tych głosów krytycznych w edycji tej poświęcono znacznie 
więcej miejsca technologii, po raz pierwszy poświęcając jej osobny 
rozdział. W prace nad raportem zaangażowano badaczy  
z laboratoriów Departamentu Energii oraz NASA, a także 
„konsultantów z Doliny Krzemowej”. Wykorzystano – jako główne 
narzędzie analityczne – schemat International Futures opracowany 
we Frederick S. Pardee Center na Uniwersytecie w Denver. 
Wykorzystano też schemat analizy trajektorii gospodarczych Global 
Growth Model opracowany przez McKinsey & Company. W sekcji 
„podziękowania” wymieniono organizatorów kilkudziesięciu 
seminariów i warsztatów poświęconych poszczególnym 
zagadnieniom – od ochrony środowiska po terroryzm  
i technologiczne game changery. Co ciekawe, gospodarzami części 
tych spotkań były firmy technologiczne, które same aktywnie 
współkształtują część ze strategicznych trendów w obszarze 
nowoczesnych technologii: Facebook, Twitter i Google10. Można 
zatem powiedzieć, że współtworzyły one raport na temat swojej 
własnej roli w globalnych procesach przemian. Ich zaangażowanie 
może sugerować, że traktują one raporty serii Global Trends jako 
publikacje wpływowe, czyli takie, które we własnym interesie warto 
współkształtować. Może być również tak, że udział w pracach nad 



Opracowanie dla organów administracji publicznej RP 
 

 

19 
 

raportem był dla nich okazją do spotkań z przedstawicielami 
środowiska wywiadowczego. 

Szósta, najnowsza edycja (2017) zawiera dwustronicową notę 
metodologiczną11. Wynika z niej, że proces przygotowania 
najnowszego jak dotąd raportu w serii trwał dwa lata i objął 
następujące fazy: 

1. Warsztaty mające na celu identyfikację głównych założeń 
amerykańskiej polityki międzynarodowej oraz głównych 
„niewiadomych”. W toku tego procesu miało się okazać, że „lista 
założeń amerykańskiej polityki zagranicznej jest zadziwiająco 
długa a wiele z nich jest częściowo ukrytych”. 

2. Badania i konsultacje z licznymi ekspertami zarówno rządowymi, 
jak i pozarządowymi w celu identyfikacji trendów. 

3. Weryfikacja wybranych motywów (tematów) i argumentów na 
blogu autorów raportu.  

4. Wizyty studyjne w ponad 35 krajach celem pozyskania feedbacku 
od ponad 2 500 osób z całego świata i z różnym doświadczeniem. 
Użyte sformułowanie „all walks of life” sugeruje, że nie chodzi 
jedynie o ekspertów reprezentujących różne dziedziny, ale także 
laików. W podziękowaniach sprecyzowano, że chodzi  
o przywódców religijnych, przedstawicieli „świata biznesu, 
filantropii, nauki, technologii, sztuki, humanistyki, i spraw 
międzynarodowych”12.  

5. Wypracowanie szeregu scenariuszy celem wyobrażenia sobie, 
jakie konsekwencje dla przyszłości mogą mieć poszczególne 
niewiadome. 

6. Kompozycja całości materiału w produkt końcowy przez 
przedstawicieli National Intelligence Community. 

Na stronach 74-78 najnowszej edycji raportu „Global Trends” 
szczegółowo wymieniono wiele podmiotów oraz osób 
zaangażowanych w przygotowanie raportu. Informacje te można 
wykorzystać do odtworzenia zarówno przyjętych w raporcie 
priorytetów geograficzno-politycznych, jak i ewentualnych 
ograniczeń poznawczych całego przedsięwzięcia. W porównaniu  
z poprzednią edycją, w przypadku Chin najnowszy raport wspomina 
już o „szeregu wizyt” w China Institutes of Contemporary 
International Relations, a także o spotkaniach na Uniwersytecie 
Pekińskim, China Institute for International Strategic Studies, 
uniwersytetach Nanjing, Fudon i Renmin, Narodowym Uniwersytecie 
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Obrony oraz Chinese Executive Leadership Academy, kuźni kadr dla 
Komunistycznej Partii Chin w Szanghaju.  

Podobne otwarcie oficjalnych zagranicznych czynników rządowych 
na współpracę przy powstawaniu raportu opisano także w przypadku 
sojuszników i państw przyjaznych USA – Danii, Finlandii, Francji, 
Holandii, Japonii, Singapuru, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, 
Włoszech. Zorganizowano tam spotkania z pracownikami działów 
analityczno-strategicznych ministerstw, wojska, prywatnych think 
tanków oraz z „kluczowymi osobami odpowiedzialnymi za 
planowanie i wyższymi urzędnikami” („leading policy planners and 
senior officials”). Seminaria organizowane były na kilkudziesięciu 
uczelniach, w tym tych najbardziej uznanych, jak np. Oxford 
University. Tworzy to wrażenie, że przedsięwzięcie, jakim jest 
publikacja raportów serii Global Trends, jest wysoce prestiżowe  
i państwom oraz innym podmiotom, np. globalnym organizacjom 
pozarządowym opłaca się „inwestować” w próby kształtowania 
agendy raportu. W raporcie zresztą napisano wprost, że jakaś część 
osób i instytucji współpracuje z National Inteligence Council właśnie 
w tym celu – korzystnego dla siebie zaprezentowania analizowanych 
zjawisk. W tym kontekście, warto zauważyć, że wśród rozmówców 
autorów raportu byli przedstawiciele Niemiec i Rosji, zabrakło zaś 
przedstawicieli Polski lub innych państw naszego regionu. Wśród 
szczególnie intrygujących rozmówców wymieniono spotkania  
z osobami duchownymi w Watykańskim Sekretariacie Stanu, a także 
autora książek science-fiction Davida Brina.  

Z podziękowań dowiadujemy się też, że na potrzeby raportu 
zamówiono szereg opracowań analitycznych, poświęconych 
poszczególnym zagadnieniom („obszarom funkcjonalnym”)  
u podmiotów takich jak Atlantic Council, dział analityczny tygodnika 
„The Economist” (The Economist Intelligence Unit), Eurasia Group, 
Institute for the Future, RAND, Stimson Center oraz Strategic 
Business Insights. Nadzór nad całym procesem powierzono firmie 
SAIC (od Science Applications International Corporation, później 
Leidos), która od kilku dekad jest dostawcą rządu amerykańskiego  
w zakresie wsparcia sektora technologii informacyjnych. Może to 
świadczyć, że przygotowanie raportu stało się zajęciem zbyt 
złożonym, aby realizować je siłami National Intelligence Council lub 
też – że kolejna administracja preferuje podzlecanie zadań 
podmiotom rynkowym. Można też zastanowić się, czy projekt 
analityczny nie stał się ofiarą biurokratyzacji procesów poznawczych. 
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Podczas publicznej prezentacji raportu dyrektor NIC James Clapper 
podkreślił, że raport nie jest prognozą na temat przyszłości. Ma 
jednak pomóc władzom USA zrozumieć, jakie czynniki będą 
kształtować bieg wydarzeń, zwłaszcza w tych obszarach, w których 
trendy są niekorzystne z perspektywy Ameryki13. Mimo to, jak 
zobaczymy, w każdym z raportów serii sformułowano wprost bardzo 
wiele prognoz. Jak się wydaje, wypowiedź Clappera należy rozumieć 
tak: raporty nie wskazują jednoznacznie jakiegoś „najbardziej 
prawdopodobnego” scenariusza wydarzeń. Pokazują raczej szereg 
możliwych scenariuszy po to, by poszerzyć wyobraźnię odbiorców. 

Wspólną  cechą raportów z serii Global Trends jest brak przypisów  
i bibliografii; podano jedynie źródła danych i prognoz 
demograficznych.  

W niniejszym raporcie podjęto próbę prostej analizy ilościowej celem 
zobiektywizowania wniosków opartych na tak obszernym materiale, 
jak raporty z serii „Global Trends”. W pierwszym rzędzie, chodziło  
o sprawdzenie, w jakim trybie autorzy formułują swoje prognozy  
(z jakim stopniem przekonania). W tym celu dokonano zestawienia 
częstotliwości występowania słów wskazujących w języku angielskim 
na przewidywanie: począwszy od czasownika „will”, który wskazuje 
na wysokie prawdopodobieństwo przyszłego zdarzenia, po 
czasownik „might”, wskazujący na niewielkie prawdopodobieństwo 
(zob. tabela 2). 

Tabela 2. Analiza terminologii stosowanej przy formułowaniu prognoz - 
seria Global Trends. 
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2. 2000 744 14 35 11 4 808 

3. 2004 447 33 110 93 30 713 

4. 2008 562 42 195 96 35 930 

5. 2012 829 37 254 101 41 1262 

6. 2017 1084 185 185 95 67 1616 
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Źródło: Opracowanie własne. Uwaga: w rzeczywistości liczba słów 
wskazujących na prognozowanie jest znacznie większa, gdyż scenariusze 
przyszłości pisane są w czasie teraźniejszym. 

W najnowszym, liczącym 235 stron, dokumencie z serii GT mamy 
zatem co najmniej 1616 prognoz oraz hipotez o różnym szacowanym 
prawdopodobieństwie i różnym stopniu ogólności. Sprawia to, że 
trudno autorom zarzucić, że nie ujęli jakiegoś istotnego zagrożenia 
lub aspektu zjawisk. Równocześnie, w natłoku tez może umknąć to, 
co szczególnie ważne lub nowe w stosunku do wcześniejszych 
przewidywań. Istotnym problemem jest zatem brak jasno 
zdefiniowanych priorytetów oraz ucieczka przed próbą szacowania 
prawdopodobieństwa prognoz.  

Stopień „nasycenia” raportu hipotezami i prognozami rósł w latach 
2000-2012, ale w najnowszym raporcie z roku 2017 trend ten uległ 
odwróceniu (zob. Tabela 3). Wiele prognoz sformułowano w sposób 
bardzo ostrożny. Przykładowo, tytułowe paradoksy z raportu roku 
2017 mają zdaniem autorów polegać na tym, że „Te same globalne 
trendy, które sugerują ciemną i trudną przyszłość, mimo postępów  
z ostatnich dekad, niosą ze sobą także szanse, które mogą przynieść 
przyszłość bardziej bezpieczną i pełną nadziei”14. Powszechność tego 
typu twierdzeń rodzi konfuzję, bo nie wiadomo, która wśród 
równoległych, wykluczających się prognoz jest zdaniem autorów 
mocniejsza. 

Tabela 3. Nasycenie raportów serii Global Trends hipotezami i prognozami 

edycja rok 
liczba tez/ 
prognoz 

liczba słów w 
dokumencie 

indeks 
pewności tez 

2.   2000 808 25100 31 

3. 2004 713 31700 44 

4. 2008 930 41100 44 

5. 2012 1262 72970 58 

6. 2017 1616 74040 46 

Źródło: Opracowanie własne. Zaproponowany tu autorski „indeks pewności 
hipotez” to zaokrąglony stosunek liczby słów do liczby hipotez w danym 
dokumencie. „Hipotezy” zdefiniowano jako twierdzenia odnoszące się do 
przyszłości, sformułowane przy użyciu angielskich czasowników i wyrażeń 
“will”, “is likely to”, “could”, “may” oraz “might”. Im niższa wartość  
indeksu, tym większa pewność hipotez. Zestawienie pokazuje, że wraz 
kolejnymi edycjami serii Global Trends następuje „rozwodnienie” 
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raportów, tj. maleje stanowczość autorów w formułowaniu tez (choć trend 
ten ostatnio uległ odwróceniu). Indeks ma charakter orientacyjny, m.in. 
dlatego, że wiele prognoz w raportach językowo formułuje się w czasie 
teraźniejszym.   

W „Global Trends 2017” Autorzy kreślą trzy główne scenariusze. 
Pierwszy określają jako „Wyspy” – zakłada on zatrzymanie tempa 
globalizacji, wzrost tendencji izolacjonistycznych, protekcjonizmu 
gospodarczego i zahamowanie współpracy międzynarodowej. Drugi 
– „Orbity” to wizja rywalizacji kilku mocarstw o strefy wpływu, 
wzrostu nacjonalizmu i ryzyka konfliktów, łącznie z nuklearnym. 
Trzeci, najbardziej optymistyczny, to „Wspólnoty”. Zgodnie z tym 
scenariuszem, rządzenie wszędzie staje się trudniejsze, ale miejsce 
słabnących rządów zajmują organizacje pozarządowe, metropolie, 
grupy interesu i biznes, skutecznie dostarczając usług publicznych 
dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnych. 

Autorzy nie podają, który ze scenariuszy jest ich zdaniem bardziej 
prawdopodobny. W tekście ponad sto razy pojawia się słowo „jeśli” 
(if) oraz pokrewne konstrukcje gramatyczne np. „te same trendy, 
generujące ryzyka w bliskiej perspektywie, mogą również stwarzać 
szanse (…) gdyby świat miał to szczęście i był w stanie skorzystać  
z tych szans, przyszłość byłaby lepsza, niż to sugerują nasze trzy 
scenariusze”15. Sprawia to wrażenie, że autorzy nie zajmują 
stanowiska, uciekają od prognoz, które mogłyby być użyteczne. 
Inaczej jest w przypadku omówionych poniżej raportów unijnej 
agendy ESPAS i raportów brytyjskich z serii Global Strategic Trends:  
i ten pierwszy i te drugie zawierają szczegółowe i wyraziste prognozy. 

Mimo tych zastrzeżeń, w najnowszym raporcie amerykańskiej serii  
sformułowano wiele w miarę przejrzystych prognoz. Te kluczowe 
(najbardziej ogólne, wyznaczające ramy dla pomniejszych prognoz 
szczegółowych) powtarzają się w znacznej mierze w większości 
analizowanych tu raportów Global Trends. Chodzi m.in. o prognozy: 

1. wzrostu napięć między państwami i w ich obrębie; 
2. wzrostu liczby podmiotów (państw, organizacji i jednostek), 

mających wpływ na geopolitykę; 
3. zmierzchu epoki dominacji USA, a wraz z nią – powojennego 

ładu międzynarodowego; 
4. rosnącej trudności współpracy międzynarodowej i rządzenia na 

poziomie krajowym; 
5. wzrostu znaczenia „veto playerów” (tj. podmiotów będących  

w stanie zablokować nowe inicjatywy innych aktorów) 
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utrudniających współpracę na obu wyżej wymienionych 
poziomach; 

6. załamania się wspólnego rozumienia rzeczywistości (w domyśle: 
zarówno między państwami, jak i wewnątrz społeczeństw) pod 
wpływem konkurujących ze sobą interpretacji nowych zdarzeń;  

7. narastania debat i sporów wokół pryncypiów moralnych; 
8. wzrostu zagrożenia terroryzmem, w miarę jak nowe technologie 

zapewnią nawet małym grupom dostęp do broni masowego 
rażenia. 

Lektura raportu Global Trends z roku 2017 dzisiaj sprawia wrażenie, 
że zawiera on zasadniczo ekstrapolacje tego, co jest lub co było 
nagłośnione w debacie publicznej w okresie bezpośrednio 
poprzedzającym jego publikację. Choć zasygnalizowano w nim 
dziesiątki potencjalnych „czarnych łabędzi”, to wszystkie 
wspomniano jedynie przelotnie, bez głębszej refleksji nad tym, jak 
mogą one zmienić świat. Jasne jest jednak, że autorzy spodziewają 
się głębokich zmian. Za słowo-klucz raportu można uznać pojęcie 
„zaburzenia” (disruption), które pojawia się w tekście 74 razy. 

Warto tu odwołać się także do starszych raportów serii Global 
Trends. Można w nich znaleźć szereg prognoz, które z dzisiejszej 
perspektywy kilkunastu lat od ich publikacji można uznać za 
nietrafne lub bardzo mało prawdopodobne w przyjętym horyzoncie 
czasowym. Przykładowo, w raporcie z roku 2008 znajdujemy 
następujące prognozy: 

1. Prawdopodobne jest, że do 2025 dojdzie do zjednoczenia obu 
Korei lub jakiejś ich federacji, a także do denuklearyzacji Półwyspu 
Koreańskiego16. 

2. Powojenny system międzynarodowy w roku 2025 będzie 
„niemalże nie do poznania”17. 

3. W niedługim czasie może dojść do demokratyzacji w Chinach  
i Rosji18. 

Równie ciekawe byłoby zapewne przeanalizowanie post factum tego, 
czego w raportach nie ma, a co z dzisiejszej (nie tak odległej przecież 
perspektywy) okazuje się urastać do kluczowej zmiennej lub 
potencjalnego game changera. Przykładem takiego czynnika  
w raporcie z 2008 roku są m.in.: sztuczna inteligencja (1 wzmianka) 
oraz big data, komputer kwantowy (brak wzmianek). W raporcie  
z roku 2012 AI wzmiankowano tylko raz. A w 2017 – już ok. 20 razy. 
Choć w roku 2008 Facebook miał już 100 mln użytkowników na 
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całym świecie, w raporcie z roku 2008 „media społecznościowe” nie 
pojawiają się wcale. Nie przewidziano też w raporcie krachu 
finansowego z roku 2008. 

Autorzy najnowszej edycji raportu zauważyli, że przełomowe 
technologie zdają się zaskakiwać analityków. W raporcie z 2017 
roku nowym technologiom poświęcono sporo miejsca, odnotowując 
szerokie spektrum potencjalnie brzemiennych w skutki odkryć, jak 
np. CRISPR, neurowspomaganie, optogenetyka, nanomateriały, 
blockchain i waluty cyfrowe, pojazdy autonomiczne, robotyka, 
AR/VR, biologia syntetyczna, geoinżynieria, druk 3D i 4D. Podejście 
do technologii jest złożone; autorzy przytaczają opinię jednego  
z ekspertów, który stwierdził: „technologia jest dla mnie głównym 
powodem do optymizmu… oraz głównym powodem do 
pesymizmu”19. Dalej piszą: „każdy postęp technologiczny niesie ze 
sobą jakieś koszty – czasem w zasobach naturalnych, czasem  
w spójności społecznej, a czasem w sposób trudny do 
przewidzenia”20. I ta teza ilustruje ambiwalentny stosunek autorów 
do postępu technologicznego i ogólniej: do przyszłości.  

Raporty brytyjskie z serii Global Strategic Trends  

Brytyjskie Ministerstwo Obrony powołało w roku 2001 think tank  
o nazwie Development, Concepts and Doctrine Centre (DCDC, 
Centrum Rozwoju, Koncepcji i Doktryny) z zadaniem 
współkształtowania strategii obronnych, rozwoju zdolności  
i kształcenia21. Począwszy od roku 2001, co 4-5 lat Centrum publikuje 
raport (zob. tabela 4), będący brytyjskim odpowiednikiem  
omówionych powyżej raportów amerykańskich22. Omówimy je tu 
według podobnego schematu. 

Tabela 4. Zestawienie raportów strategicznych Ministerstwa Obrony (UK)  
– seria „Global Strategic Trends”. 

Edycja Rok 
publikacji 

Tytuł Horyzont 
czasowy 

1. 2001 Global Strategic Trends23 2030 

2. 2006 The DCDC Global Strategic 
Trends Programme, 2006-
203624 

2036 

3. 2010 Global Strategic Trends - Out 
to 204025 

2040 
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4. 2014 Global Strategic Trends - Out 
to 204526 

2045 

5. 2018 Global Strategic Trends: The 
Future Starts Today27  

2050 

Źródło: Opracowanie własne 

 Z podziękowań dołączonych do raportu z roku 2018 wynika, że  
w jego powstaniu brały udział m.in.: 

 Ambasady brytyjskie w Japonii, Indiach i RPA. 

 17 organizacji badawczych, think tanków i przedsiębiorstw,  
w tym: Chatham House, RAND (Europe), National Environmental 
Research Council, Shell International, British Geological Survey, 
EDF, Energy, Goldman Sachs, International Association of Oil and 
Gas Producers, Wellcome Trust, Sanger Institute (brytyjska 
organizacja non-profit zajmująca się badaniami genetycznymi). 

 21 uniwersytetów i instytucji akademickich, w tym 
uniwersytety w Oxfordzie i Cambridge. 

 19 organizacji oraz partnerów międzynarodowych z Australii, 
Francji, Holandii, Indii, Japonii, Kanady, Niemiec, Norwegii i USA.  

Tak duża liczba wymienionych partnerów nie oznacza oczywiście, że 
ich zaangażowanie w każdym przypadku musiało być znaczące. Liczy 
się jednak także proces powstawania raportu, a nie tylko sam 
produkt końcowy. Tworzenie raportu jest okazją do nawiązywania  
i podtrzymywania istotnych relacji, które zapewniają wymianę 
informacji, możliwość monitorowania zmian, a zapewne także  
– pogłębianie relacji dyplomatycznych, politycznych i biznesowych. 
Konfrontacja z tak wielką liczbą podmiotów i perspektyw 
(narodowych, regionalnych, branżowych) z jednej strony może 
redukować ograniczenia poznawcze pojedynczych autorów lub mało 
zróżnicowanych grup autorów. Z drugiej strony, zbyt wielka 
złożoność procesu poznawczego może mieć wpływ paraliżujący, np. 
utrudniać wyciąganie wniosków, zwłaszcza kontrowersyjnych lub 
zniekształcać perspektywę i wymowę raportu, np. poprzez przejęcie 
narracji i punktu widzenia innych krajów. 

W porównaniu z edycją amerykańską, raporty Brytyjczyków są 
znacznie bardziej szczegółowe i „techniczne”. Przykładowo, autorzy 
relacjonują postępy w dziedzinie technologii przechowywania energii 
czy produkcji żywności, analizują potencjał konfliktu w zlewiskach 
konkretnych rzek, znaczenie konkurencji o najlepsze orbity 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/771309/Global_Strategic_Trends_-_The_Future_Starts_Today.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/771309/Global_Strategic_Trends_-_The_Future_Starts_Today.pdf


Opracowanie dla organów administracji publicznej RP 
 

 

27 
 

satelitarne i częstotliwości radiowe czy stopień narażenia globalnych 
metropolii na podnoszenie poziomu mórz. Raporty te mogą być więc 
także źródłem wiedzy o faktach, a nie tylko interpretacji fragmentów 
świata. W odróżnieniu od amerykańskich raporty brytyjskie mają też 
liczne przypisy i bibliografię, a także dziesiątki wykresów i map. 

 

Przykład prognozy: Do 2050 obrót cyfrowy (digital trade) 
przewyższy obrót dobrami materialnymi. Dzięki upowszechnieniu 

druku 3D, konsumenci będą kupować raczej projekty, a nie gotowe 
produkty. Może to wydatnie zmniejszyć zapotrzebowanie na 

transport. 

Źródło: Global Strategic Trends, s. 99. 

 

Najnowszy raport z serii, z roku 2018, posługuje się schematem, 
który pozwala analizować wszystkie opisywane trendy (społeczne, 
polityczne, technologiczne itp.) w czterech wariantach. Są one 
pochodną użycia dwóch dwuwartościowych zmiennych: charakteru 
władzy (zcentralizowana v. rozproszona) oraz stopnia kooperacji 
pomiędzy dysponującymi nią podmiotami (współpraca  
v. konkurencja) (zob. rys. 1). 

Rysunek 1. Matryca scenariuszy w raporcie Global Strategic Trends (UK 
2017) 

 

Źródło: Raport Global Strategic Trends (2018), s. 12. O ile można 
dyskutować, na ile schemat trafnie identyfikuje kluczowe zmienne 
(charakter władzy oraz zakres współpracy), to na tle wcześniej omówionych  
raportów amerykańskich należy docenić podjętą tu próbę doprecyzowania 
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prognoz. Ograniczona liczba prognozowanych scenariuszy przyszłości 
pozwala zredukować złożoność i zwiększa użyteczność dla odbiorcy. 

Każdy z rozdziałów raportu kończy się zestandaryzowanym 
podsumowaniem, w którym na dwóch osobnych stronach w podziale 
na te cztery scenariusze ujęto prognozy z danego obszaru 
tematycznego. W każdym z takich scenariuszy uwzględniono trzy 
elementy: kwestie warte obserwacji (watch points), „nieciągłości” 
(discontuities) oraz implikacje. Dodatkowo, w raporcie zamieszczono 
kilka „map punktów zapalnych” (stress maps) oraz infografik, na 
których sprawnie przedstawiono zróżnicowany wpływ 
poszczególnych czynników na różne regiony geograficzne. 

W raporcie można znaleźć szereg ciekawych prognoz i „czarnych 
łabędzi” (choć pod nazwą „nieciągłości” – discontinuities)28. Wśród 
mniej oczywistych są m.in. następujące:  

 Internet stanie się zbyt „niebezpieczny”, by go użytkować29.  

 Pojawi się nowe narzędzie komunikacji, które pozwoli na 
stworzenie możliwego do obrony suwerennego terytorium 
cyfrowego (defensible sovereign cyber territory).  

 Dojdzie do rozległych zmian w ramach któregoś z systemów 
religijnych – na wzór reformacji w chrześcijaństwie30.  

 Niektóre z powstań i ruchów protestu mogą rodzić się w oparciu 
o więzi między członkami społeczności graczy komputerowych31. 

 Rzeczywistość rozszerzona/wirtualna (AR/VR) może stać się 
nowym polem konfliktów. 

 Ciasne budżety państwowe sprawią, że inwestycje w badania 
naukowe i technologie będą niezbędne, by identyfikować  
i urzeczywistniać szanse zdobycia asymetrycznej przewagi nad 
przeciwnikami, lub zneutralizowania ich przewagi. 

W odróżnieniu od najnowszego raportu serii Global Trends,  
w najnowszym raporcie brytyjskim przywiązuje się dużą wagę do 
zjawiska technicznych ulepszeń człowieka (human enhancement). 
Autorzy przejawiają głębsze zrozumienie potencjalnych konsekwencji 
nowych technologii w tym zakresie, pisząc, że „mogą one 
zakwestionować tradycyjne rozumienie pracy, a może nawet 
rozumienie sensu ludzkiego życia”32. 

Ciekawa jest też koncepcja „ataku poznawczego” (cognitive attack). 
Autorzy brytyjskiego raportu pt. Future Operations Environment 
2035 z roku 2014, będącego częścią serii „Global Strategic Trends”, 
formułują tezę, że jednym z istotnych nowych zagrożeń będzie 
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całościowa manipulacja świadomością sytuacyjną, np. za 
pośrednictwem legislacji lub systemu edukacji. Nowe technologie 
ułatwiają zaburzanie „funkcji rozumienia” świata (function 
„understand”)33. W sytuacji, gdy dystans w przestrzeni fizycznej 
stopniowo przestaje mieć znaczenie i nie działa jako bufor 
bezpieczeństwa, znaczenie zyskuje wymiar moralny i poznawczy 
konfliktów. Autorzy tego raportu prognozują też taki rozwój 
rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej (AR/VR), że coraz trudniejsze 
stanie się odróżnianie obiektów wirtualnych od rzeczywistych34.  

Raporty EU ESPAS 

W roku 2010 w strukturach unijnych powołano format współpracy 
międzyinstytucjonalnej o nazwie European Strategy and Policy 
Analysis System (ESPAS), z zadaniem monitorowania globalnych 
trendów i strategicznego doradztwa oraz foresightu na potrzeby 
unijnych decydentów35. Celem długofalowym jest wypracowanie 
stałych zdolności Unii w dziedzinie prognozowania trendów.  

Jak dotąd, pod egidą ESPAS ukazały się dwa obszerniejsze raporty.  
Pierwszy, pt. „Citizens in an Interconnected and Polycentric World 
2030” opublikowano w roku 2012. Jak zaznaczają sami autorzy, 
szczególny charakter Unii Europejskiej sprawił, że raport ten 
koncentruje się nie na relacjach międzynarodowych – jak wiele 
opracowań tego typu, ale na „prawdopodobnej ewolucji praw, 
roszczeń i oczekiwań obywateli”36. Ponadto autorzy podkreślają, że 
podęli próbę wyjścia poza perspektywę eurocentryczną. Szersze 
spojrzenie miało zagwarantować włączenie współpracowników  
– ekspertów i think tanków – spoza Europy, a mianowicie z USA, 
Brazylii, Chin, Indii, Rosji, a także z Afryki, świata arabskiego i Turcji. 
W tym celu zorganizowano 7 konferencji regionalnych (Pretoria, 
Waszyngton, Pekin, São Paulo, Ankara, Moskwa, New Delhi), 3 sesje 
burzy mózgów (Brasilia, Moskwa, New Delhi) oraz zlecono 12 
opracowań cząstkowych, za każdym razem angażując lokalnych 
akademików, przedstawicieli organizacji pozarządowych, think tanki 
oraz przedstawicieli administracji publicznej, w tym zwłaszcza  
z agend zajmujących się planowaniem strategicznym.  

Ciekawym elementem metodologii było zorganizowanie grup 
fokusowych z udziałem młodzieży w wieku 20-30 lat – w tym 
aktywistów organizacji pozarządowych i studentów. Odbyły się one 
w Egipcie, Pakistanie, Indiach, Chinach, USA, Brazylii, Francji, Rosji 
oraz Turcji i dotyczyły kwestii tożsamości, partycypacji politycznej, 
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mediów społecznościowych oraz szans i wyzwań stojących przed 
danym krajem/regionem. Choć organizacyjna strona przedsięwzięcia 
ESPAS była znacznie skromniejsza niż w przypadku omawianych 
raportów amerykańskich czy brytyjskich, niektóre jej aspekty można 
uznać za oryginalne i wartościowe. 

W raporcie znajdujemy bardzo liczne i szczegółowe predykcje; oto 
kilka reprezentatywnych dla stylu myślenia autorów: 

 W roku 2030 obywatele będą znacznie bardziej świadomi, że są 
członkami jednej wspólnoty ludzkiej37. 

 Roszczenia obywateli będą ostro kontrastować ze zdolnością 
rządów do dostarczania dóbr publicznych, szczególnie w zakresie 
jakości życia. 

 Najprawdopodobniej model „chiński” jako alternatywa nie okaże 
się zrównoważony w dłuższej perspektywie. Zatem pojawienie 
się jakiejś wiarygodnej alternatywy dla modelu rządów opartych 
na prawach człowieka i demokracji jest mało prawdopodobne38. 

 Kluczowy wpływ tradycyjnej polityki partyjnej i struktur 
rządzenia będzie słabł. 

 Zarówno rządy demokratyczne jak i autorytarne będą 
najprawdopodobniej wprowadzać nowe mechanizmy 
partycypacji obywatelskiej. 

Łącznie, stosując metodę wskazaną powyżej (zob. tabela 3) 
zidentyfikowaliśmy 953 prognoz i hipotez. Co ciekawe, formułowane 
są one przy użyciu słów i konstrukcji gramatycznych sugerujących 
wyższy stopień prawdopodobieństwa, niż ma to miejsce w przypadku 
raportów serii Global Trends. Najczęściej używano słowa „will” (732 
razy), następnie zwrotu „are/is likely to” (146 razy), „could” (71 razy), 
oraz „might” (4 razy).  

Drugi i najnowszy z obszerniejszych, przekrojowych raportów ESPAS, 
pod tytułem „Global Trends to 2030: Challenges and Choices for 
Europe” ukazał się w roku 201939. Wyjściowa diagnoza raportu brzmi 
tak: „Europejczyków będzie mniej, będą starsi, relatywnie ubożsi, 
podczas gdy znaczna część świata rośnie w siłę. (…) Nawet gdyby 
państwa członkowskie UE poświęciły więcej zasobów, to inni będą 
wydawać więcej na bezpieczeństwo i obronę niż Europa. (…) 
Europejczycy pozostają w tyle za Chinami i USA w obszarze nowych 
technologii – od AI do komputerów kwantowych. Takie są fakty 
(…)”40. Mimo tej trudnej prawdy, zdaniem autorów świat nadal 
potrzebuje Europy jako „inspiracji do lepszej przyszłości, przykładu 
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zdrowej równowagi pomiędzy celami gospodarczymi  
i środowiskowymi; symbolu demokracji, różnorodności i swobód 
oraz prawdziwego czempiona rozwiązań wielostronnych  
i współpracy w świecie zdominowanym przez nacjonalizm i przez 
politykę o sumie zerowej”. Ponadto Europa pozostaje wciąż 
„normatywnym supermocarstwem”, wyznaczając w skali globalnej 
standardy technologii służących człowiekowi, praw człowieka  
w świecie cyfrowym, ochrony konsumentów oraz inkluzywności”41. 
W kwestii klimatu stwierdza się wprost, że w obliczu pasywnej 
postawy USA i braku odpowiedniej pozycji międzynarodowej Chin, 
przywództwo w tej dziedzinie należy do Europy. 

Główna autorka raportu, Florence Gaub – dyrektor ESPAS, zauważa, 
że raporty strategiczne mają jedną wspólną cechę – dominuje  
w nich pesymizm42. Jej zdaniem, istnieje po temu szereg powodów: 
od uwarunkowań ewolucyjnych (nauczyliśmy się bacznie zwracać 
uwagę na zagrożenia) po fakt, że prognozy negatywne wyglądają 
„poważniej” i częściej zwraca się na nie uwagę. Tymczasem, 
argumentuje, jest niemało przesłanek do optymizmu43. Wykazano 
przecież, że nadmiar złych proroctw – niezależnie od tego, czy 
uzasadniony – skutkuje tzw. „kompleksem Kasandry” (została przez 
Apolla obdarzona darem prorokowania, lecz następnie ukarana tym, 
iż nikt nie dawał jej wiary): im gorsze wieści, tym mniej ludzie są 
skłonni do działania. Zdaniem Gaub, prognozowanie ma więcej 
wspólnego ze sztuką niż nauką – jest ćwiczeniem wyobraźni, a nie 
próbą przewidywania przeszłości. Myślenie o przyszłości zawsze 
zawiera w sobie jakiś sposób jej uporządkowania. W oparciu o te 
założenia autorka i kierowana przez nią inicjatywa ESPAS świadomie 
przyjmuje „konstruktywny optymizm”, poszukując „możliwości 
działania” (actionable possibilities).  

Struktura raportu jest skonstruowana wokół trzech kategorii: 
megatrendów („trendów w toku, w zasadzie niemożliwych do 
odwrócenia w perspektywie dekady”), katalizatorów 
(identyfikowalnych trendów o wyższym stopniu niepewności, które 
mogą przyspieszać lub spowalniać megatrendy) oraz game-
changerów (tj. ludzkich decyzji, podejmowanych aktualnie, mających 
kluczowe znaczenie dla kształtu przyszłości). Zidentyfikowane  
w raporcie megatrendy (ocieplenie klimatu, przyrost ludności świata, 
urbanizacja, globalny wzrost gospodarczy – połączony z relatywną 
stagnacją Europy, wzrost zapotrzebowania na energię i inne zasoby, 
rosnąca „połączalność” [connectivity] i wielobiegunowość), powielają 
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motywy wymienione w innych raportach. W kilku kwestiach autorka 
podejmuje wyraźną polemikę z przewidywaniami z raportów 
amerykańskich, np. gdy pisze, że protekcjonistyczna polityka jednego 
kraju (USA) nie jest w stanie odwrócić trendu globalizacji  
i zahamować wzrostu handlu międzynarodowego44.  

W dyskursie publicznym, game changers bywają często rozumiane 
jako odkrycia, wynalazki lub wydarzenia, które zmieniają bieg 
historii. Autorka podkreśla jednak, że reguły gry zmieniają się 
dopiero wraz z decyzjami podejmowanymi przez ludzi. W części 
drugiej raportu wymienia zatem co najmniej kilkadziesiąt kwestii, 
które w nadchodzącej dekadzie będą wymagać brzemiennych  
w skutki decyzji państw członkowskich. Co ciekawe, jednym  
z obszarów wymagających takich decyzji jest „zarządzanie nowymi 
technologiami” („How we manage new technologies?”)45  
– w pozostałych analizowanych tu raportach nie rozważa się tak 
wyraźnie możliwości kształtowania trajektorii zmian 
technologicznych, lecz przedstawia się je bardziej fatalistycznie. 

Warto podkreślić, że w odróżnieniu od raportów amerykańskich serii 
GT (gdzie rola USA jest opisywana niejako z zewnątrz, jako zmienna 
niezależna, a nie podmiotowo), raport jest otwarcie napisany  
z perspektywy europejskiej (unijnej). Podkreśla się możliwości 
działania przy użyciu instrumentów dostępnych państwom 
członkowskim UE oraz instytucjom unijnym. 

Raport Global Catastrophic Risk Institute 

Osobną kategorię wśród analizowanych raportów stanowią 
opracowania z założenia poświęcone zagrożeniom o charakterze 
egzystencjalnym dla ludzkości. Pod kątem celów niniejszego 
studium, przeanalizowano w szczególności raport organizacji 
pozarządowej Global Catastrophic Risk Institute46 pt. „Global 
Challenges. 12 Risks that Threaten Human Civilisation” z roku 201747. 
Według samych autorów tego opracowania, ich raport jest 
pierwszym ustrukturyzowanym przeglądem ryzyk o potencjalnie 
katastrofalnych następstwach dla ludzkości wraz z próbą choćby 
ogólnego oszacowania każdego z ryzyk. Wymieniono tam 
następujące 12 zagrożeń, uznawanych za potencjalnie katastrofalne 
dla ludzkości:   

1. ekstremalna zmiana klimatu; 
2. wojna nuklearna; 
3. globalna pandemia; 
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4. załamanie się globalnego ekosystemu przyrodniczego w wyniku 
masowego wymierania gatunków i degradacji środowiska; 

5. załamanie się globalnego systemu społeczno-ekonomicznego,  
w tym: chaos, niepokoje społeczne, upadek rządów prawa;   

6. uderzenie dużej asteroidy; 
7. wybuch superwulkanu; 
8. zagrożenia związane z niekontrolowanym wykorzystaniem 

biologii syntetycznej, np. bioterroryzm; 
9. zagrożenia związane z nanotechnologią, w tym jej zastosowania 

militarne; 
10. zagrożenia związane z rozwojem sztucznej inteligencji,  

w szczególności perspektywa utraty kontroli nad tzw. 
superinteligencją; 

11. „nieznane konsekwencje” - „nieznane nieznane”, tj. źródła 
zagrożeń, których nie potrafimy sobie obecnie nawet wyobrazić, 
w tym rozwijane już nowe technologie; 

12. złe rządy – ryzyko, że w przyszłości skrajnie niska jakość 
rządzenia uniemożliwi radzenie sobie z poważnymi zagrożeniami 
lub sama będzie powodować takie zagrożenia. 

Raport jest przejawem ugruntowania się w dyskursie analitycznym 
nowej kategorii ryzyk – o charakterze globalnym, katastroficznym lub 
egzystencjalnych dla ludzkości. Można by stwierdzić, że wizja zagłady 
całej planety lub ludzkości nie jest zupełnie nowa. W jakiejś formie 
dał jej wyraz np. demograf Thomas Malthus już w XVIII wieku czy 
głośny raport Klubu Rzymskiego z roku 1972 pt. „Granice wzrostu”. 
Wizja zagłady weszła do szerszego obiegu wraz z pojawieniem się 
broni jądrowej i perspektywy zagłady nuklearnej. Dziś koncepcja 
ryzyk egzystencjalnych z jednej strony krzepnie (powstają m.in. 
centra badawcze, poświęcone studiowaniu właśnie tej kategorii 
zagrożeń48), a z drugiej – rozszerza się ją o nowe zagrożenia, takie jak 
zmiany klimatyczne, antybiotykoodporność i groźba pandemii, 
zabójcza sztuczna inteligencja, bioinżynieria i edycja genów. Ryzyko 
egzystencjalne zdefiniowano w raporcie jako „takie ryzyko, które 
grozi przedwczesnym wymarciem ludzkości lub trwałym  
i drastycznym zniszczeniem jej potencjału do pożądanego, dalszego 
wzrostu”49.  

Raport otwiera systematyczny przegląd znanych ryzyk wraz  
z próbami szacowania prawdopodobieństwa ich wystąpienia. 
Autorzy uznają, że prawdopodobieństwo zagłady ludzkości w ciągu 
najbliższych 100 lat jest znikome; znane ryzyka naturalne (wybuch 
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superwulkanu, burze solarne, uderzenie asteroidy) uznają za 
mniejsze zagrożenie, niż ryzyka antropogeniczne. Problemem nie jest 
samo wystąpienie jednego czynnika ryzyka, ale ich 
współwystępowanie: przykładowo, katastrofalna zmiana klimatu 
mogłaby wywołać kontrowersyjne próby geoinżynierii, które 
mogłyby doprowadzić do wojny nuklearnej. Dlatego też raport 
zamyka przegląd propozycji zaradzenia niektórym ryzykom lub 
ograniczenia ich skutków choćby na tyle, by umożliwić przetrwanie 
ludzkości. Ponieważ zagłada ludzkości oznaczałaby przekreślenie 
potencjalnie bardzo długiej (liczonej w dziesiątkach tysięcy, a może 
dziesiątkach czy setkach milionów lat) przyszłości człowieka, 
konieczny jest poważny namysł nad opisanymi zagrożeniami oraz 
podjęcie intensywnych badań naukowych celem opracowania 
środków zaradczych. Trzy najważniejsze rekomendacje raportu to: 

1. Badania naukowe i wypracowanie międzynarodowego schematu 
współpracy w dziedzinie Solar Radiation Management jako 
najbardziej obiecującej metody inżynierii klimatu, polegającej 
na rozpylaniu w stratosferze aerozoli celem odbicia części 
promieni słonecznych. 

2. Opracowanie planów i przeprowadzenie międzynarodowych 
ćwiczeń na wypadek pandemii wywołanej przez człowieka  
w drodze bioinżynierii. 

3. Budowa świadomości ryzyk egzystencjalnych dla ludzkości oraz 
wsparcia dla działań zmierzających do ich redukcji. 

Próba syntetycznej oceny analizowanych raportów 

Analiza nawet kilkunastu opracowań, z których każde liczy co 
najmniej kilkadziesiąt stron i o bardzo zbliżonej problematyce, jest 
trudna. Na potrzeby niniejszego opracowania podjęto próbę 
znalezienia możliwie obiektywnych miar takiej analizy. Jedna  
z przyjętych metod analizy polega na porównaniu częstotliwości 
występowania szeregu słów kluczowych w wybranych 
opracowaniach (zob. tabela 5). Metoda ta ma liczne ograniczenia:  
np. raporty różnią się długością, niektóre dotyczą skali globalnej, inne 
zaś koncentrują się na kwestiach lokalnych/regionalnych, wybór słów 
kluczowych jest ograniczony, mimo to jednak daje pewien, naszym 
zdaniem niebanalny, wgląd w sposób myślenia autorów raportów. 

 



Opracowanie dla organów administracji publicznej RP 
 

 

35 
 

Tabela 5. Zestawienie wybranych słów kluczowych w analizowanych 
raportach 
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Global Trends 2000 1 8 27 149 4 21 

Global Trends 2004  5 11 122 150 10 18 

Global Trends 2008 6 20 73 96 60 20 

Global Trends 2012 5 17 64 314 46 46 

Global Trends 2017 29 43 108 303 116 46 

ESPAS 2012  20 32 3 73 106 36 

Global Trends (ESPAS) 4 6 16 146 50 58 

German security policy  0 2 37 43 9 15 

FOE 2035 (UK) 0 5 22 124 15 6 

FAO (NATO) 0 1 7 130 13 16 

Źródło: Opracowanie własne. FOE: Future Operations Environment; FAO: 
Future Alliance Operations 

Nawet na podstawie powyższego, krótkiego zestawienia można 
pokusić się o kilka wniosków ogólnych: 

1. Chociaż z założenia raporty są próbą identyfikacji bardziej 
odległych w czasie zagrożeń, można zaobserwować sytuacje,  
w których analitycy ewidentnie dali się zaskoczyć przez jakiś 
czynnik. Przykładowo, autorzy raportu pt. Global Trends 2015, 
który ukazał się kilka miesięcy przed atakiem na World Trade 
Center w roku 2001, relatywnie niewiele uwagi poświęcili 
terroryzmowi. Zagrożenie to jednak było jednym z częściej 
wspominanych w raporcie kolejnym, z roku 2004.  
W późniejszych raportach z serii znaczenie przypisywane 
zjawisku terroryzmu istotnie zmalało; w opracowaniach 
strategicznych innych instytucji (zwłaszcza unijnych)  
z podobnego okresu, problem terroryzmu potraktowano 
marginesowo. 
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2. Widoczny jest znaczący wzrost znaczenia przypisywanego  
w analizowanych raportach zjawisku zmiany klimatu.  

3. We wszystkich analizowanych opracowaniach jednym  
z najczęściej wskazywanych czynników zmian o znaczeniu 
strategicznym są nowe technologie. 

4. W trybie hipotezy warto zwrócić uwagę, że rysuje się intuicyjna 
korelacja odwrotna pomiędzy liczbą wzmianek o terroryzmie,  
a liczbą wzmianek o populizmie lub nacjonalizmie. Zależność ta 
wymagałaby weryfikacji na większej próbie raportów, ale może 
wskazywać na potrzebę identyfikowania zagrożeń mających 
„ludzką twarz”, tj. takich, które łatwiej sobie wyobrazić. Hipoteza 
brzmiałaby tak: gdy maleje postrzegane przez analityków (lub ich 
mocodawców politycznych) zagrożenie ze strony terroryzmu, 
część lęków przenosi się na jakieś inne grupy, np. 
„ekstremistów” czy „populistów”. Warto też rozważyć hipotezę 
alternatywną: nowa poprawność polityczna nakazująca m.in. 
unikanie islamofobii może wywierać wpływ na pracę analityków 
i sprawiać, że będą pomijać pewne rozpoznawane przez siebie 
zagrożenia. 

5. Raporty skoncentrowane na bezpieczeństwie militarnym (nawet 
szeroko rozumianym, bo tylko tego typu opracowania wzięto tu 
pod uwagę) pomijają część sygnalizowanych w innych, 
przekrojowych opracowaniach trendów i zagrożeń, a skupiają się 
w znacznej mierze na technologii. 

W wielu raportach widoczna jest pewna poprawność polityczna: 
zwłaszcza tam, gdzie formułuje się scenariusze, jak w serii Global 
Trends, ma się wrażenie, że autorzy umniejszają lub pomijają skrajne 
warianty przyszłości. Rekomendacje zawarte w analizowanych 
raportach sprowadzają się do: konieczności inwestowania  
w edukację, dbałości o jakość życia, priorytetowego potraktowania 
kwestii środowiska. Widać przekonanie, że mimo iż geopolityczny 
punkt ciężkości przesuwa się na Wschód, to państwa Zachodu  
(a raczej: USA i niektórzy sojusznicy) okażą się bardziej odporne 
(resilient) na turbulencje związane ze zmianą klimatu, procesami 
demograficznymi oraz dysruptywnymi innowacjami, niż państwa 
niezachodnie.  

Zestawmy to z jedną z bardziej przenikliwych prognoz znanego 
izraelskiego historyka Yuvala Harariego. Przewiduje on, że postępy 
sztucznej inteligencji wraz ze wzrostem mocy obliczeniowych 
komputerów dzięki technologii kwantowej mogą unieważnić 
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tradycyjną przewagę demokracji nad reżimami autorytarnymi, jaka 
wynikała ze zdolności tych pierwszych do sprawniejszego 
przetwarzania informacji dzięki rozproszeniu ośrodków władzy  
i upodmiotowieniu obywateli50. Realizacja takiej przepowiedni kreśli 
perspektywę zdystansowania Zachodu przez Chiny i/lub upadku 
demokracji na Zachodzie.  

Nowe technologie są na ogół ukazywane w raportach jako źródło 
postępu, ale i „nieciągłości” oraz „zaburzeń”. Tymczasem szeroko 
opisywane procesy starzenia się społeczeństw zachodnich, stagnacji 
gospodarczej, wzrostu konfliktów wydają się drugorzędne w obliczu 
takich „postępów technologii” jak choćby sztuczne macice  
i perspektywa „hodowli” ludzkich embrionów – od poczęcia in vitro  
z zastosowaniem edycji genomu do narodzin – poza organizmem 
matki, wytwarzania komórek jajowych i plemników z dowolnych 
komórek ciała, np. skóry. Otwierają one m.in. możliwość, że „dawcą” 
komórki jajowej będzie mężczyzna, a nawet możliwość, że ta sama 
osoba będzie dawcą zarówno komórek męskich i żeńskich. Równie 
rewolucyjna jest perspektywa, że biologicznymi rodzicami mogłyby 
stawać się zarówno nienarodzone jeszcze dzieci, jak i osoby zmarłe51. 
Wymienione innowacje, opisane przez prof. Hanka Greely’ego  
z Uniwersytetu Stanforda, nie należą już do kategorii science-fiction, 
a niosą ze sobą ryzyko fundamentalnych przemian natury ludzkiej.  

Interesującą typologię trendów można znaleźć w najnowszym 
raporcie z brytyjskiej serii Global Strategic Trends. Wyróżniono tam: 

1. Trendy wymagające adaptacji ze strony państwa  
i społeczeństwa, np. przyrost informacji i rosnąca swoboda 
jednostek w zakresie decydowania o własnym życiu. 

2. Trendy które trzeba wykorzystać lub łagodzić, np. 
przyspieszający postęp technologiczny. 

3. Trendy wymagające działania, np. rosnąca presja środowiskowa 
i zmiany demograficzne52. 

W raporcie brytyjskim znacznie silniej zaakcentowano negatywne 
konsekwencje nierówności społecznych. Zdaniem autorów, znaczne 
nierówności będą osłabiać spójność społeczeństw, odporność na 
różne wstrząsy (technologiczne, klimatyczne, ideowe, pandemie itp.) 
oraz możliwości przeprowadzania planowych zmian w danym 
systemie celem adaptowania się do nowych warunków. 
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Metodologia oraz proces powstawania analizowanych opracowań 

Istotną sprawą jest sam proces powstawania analizowanych tu 
raportów strategicznych. Choć kwestii metodologii tego typu 
opracowań poświęcony jest osobny raport OSnWC (zob. poniżej), 
tutaj na zakończenie krótko omówimy główne elementy procesu 
powstawania analizowanych tu raportów.  

Użyteczny przegląd metodologii 20 opracowań strategicznych  
z 8 krajów i organizacji (UE, Francja, Niemcy, Włochy, NATO, 
Hiszpania, Wielka Brytania, i USA) zaprezentował J. Jordan, politolog 
z Uniwersytetu w Granadzie53. Większość analizowanych przezeń 
dokumentów zawiera krótkie noty metodologiczne. Pozwoliły mu  
one na odtworzenie wspólnych elementów procesu powstawania 
raportów. Jordan wymienia następujące kroki lub elementy: 

1. Grupa sterująca koordynuje prace i odpowiada za ostateczną 
postać raportu. 

2. Grupa ta rozpoczyna pracę od przeglądu analogicznych 
raportów, zwłaszcza tych wytworzonych w państwach 
sojuszniczych, a także od identyfikacji głównych trendów na 
podstawie źródeł oficjalnych, publikacji akademickich  
i opracowań think tanków. 

3. Grupa opracowuje wstępną listę zmiennych („sił napędowych” 
lub „trendów”), które mają kształtować przyszłość; obejmują 
one trendy dobrze poznane i uznawane za przewidywalne (tzw. 
„megatrendy” lub „projekcje”) oraz trendy słabiej rozpoznane 
(te określa się różnie: mianem game changerów – w przypadku 
raportów NIC, „niewiadomych” – w raporcie unijnej agendy 
ESPAS, „zmian krokowych” bądź „wild cards”, w dokumentach 
francuskich). 

4. W większości raportów proponuje się kilka (na ogół 3 lub 4) 
scenariusze rozwoju zdarzeń. Z założenia nie wykluczają się one 
wzajemnie i nie mają objąć wszystkich prognozowanych zmian, 
lecz raczej podważać powszechnie przyjmowane założenia  
w myśleniu o przyszłości i skłaniać do dyskusji. 

5. Zleca się sporządzanie opinii ekspertom zewnętrznym, na ogół 
uczonym lub konsultantom – w postaci monograficznych 
opracowań poszczególnych zagadnień.  

6. Organizuje się seminaria z udziałem ekspertów z rozmaitych 
sektorów. Wśród nich są na ogół akademicy, przedstawiciele 
think tanków, administracji publicznej, wojska, korporacji 
zbrojeniowych, organizacji pozarządowych i korporacji 
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międzynarodowych. Dla usprawnienia pracy w tak licznym  
i zróżnicowanym gronie wykorzystuje się szereg technik 
analitycznych oraz pracy warsztatowej, takich jak burza mózgów, 
krzyżowa analiza wpływów (cross impact), „koło przyszłości”, 
metoda delficka, gry symulacyjne itp54. 

7. Niekiedy gotowy raport poddaje się pod ocenę krajowych lub 
międzynarodowych ekspertów. Bywają to na ogół akademicy, 
ale także eksperci wojskowi i pracownicy think tanków. 

Taki tryb pracy nad raportem, zdaniem J. Jordana, ma sprzyjać 
przejrzystości i otwarciu na wielość perspektyw. 

Wnioski i rekomendacje 

1. Planowanie strategiczne stopniowo staje się coraz bardziej 
poważnym przedsięwzięciem, a w zasadzie stałym procesem, 
nierzadko angażującym dziesiątki (a raczej setki) podmiotów 
oraz tysiące osób. Mimo coraz większego zróżnicowania 
perspektyw ostateczny wpływ na kształt raportów (oraz wiedzy 
pozyskanej w toku całego procesu) często zachowują na ogół 
służby wywiadowcze. Zadania przygotowania raportu nie zleca 
się zatem w pełni ani think tankom, ani innym podmiotom, np. 
akademickim lub biznesowym. Planując podobne 
przedsięwzięcie w Polsce należy dopilnować, aby to podmiot 
państwowy zachował kontrolę nad całym procesem 
analitycznym oraz nad kształtem ostatecznego produktu. 

2. Analizowane raporty rzadko explicite formułują przyjętą 
perspektywę np. narodową lub międzynarodową. Na ogół 
autorzy domyślnie zdają się aspirować do perspektywy 
uniwersalnej, tj. ponadnarodowej. Zapewne wynika to z faktu, 
że raporty „międzynarodowe” (a) częściej publikowane są  
w języku angielskim (zresztą tylko raporty w tym języku były tu 
analizowane), (b) rzadziej mają status niejawny lub też 
ograniczony obieg. Ponadto zagrożenia cywilizacyjne z definicji 
mają charakter ponadnarodowy. Dlatego też analiza raportów 
na przyjętej tu próbie może dawać zniekształcony obraz, jeśli 
potrzebne jest wyciąganie wniosków dotyczących tworzenia 
raportów na potrzeby polskich decydentów. 

3. Raporty są efektem prób zrozumienia uwarunkowań 
bezpieczeństwa narodowego lub międzynarodowego. Finansuje 
je dany podmiot, często określony rząd. Publikacja raportu leży 
zapewne w jakimś interesie tego podmiotu. Nie jest nim jednak 
na ogół pełne podzielenie się z całym światem własnym obrazem 
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sytuacji. W obszarze strategicznej rywalizacji między państwami 
idzie wszak w dużej mierze o to, aby: a) manipulować 
świadomością sytuacyjną przeciwnika oraz b) maskować 
własną świadomość sytuacyjną. Przynajmniej niektóre raporty 
realizują takie właśnie cele. Nie przekreśla to ich merytorycznej 
wartości, ale sugeruje ostrożną lekturę. 

4. Proces powstawania raportu może być bardziej istotny niż sam 
produkt końcowy. Praca nad raportem pozwala bowiem 
nawiązywać i podtrzymywać kontakty z wpływowymi 
środowiskami oraz dostarcza uzasadnienia dla pozyskiwania 
wiedzy w trybie białego wywiadu.  

5. Należy zadbać o aktywny udział przedstawicieli Polski w procesie 
przygotowania kolejnych edycji uznawanych za najbardziej 
wpływowe raportów krajów NATO.  

6. W większości analizowanych raportów widoczne są elementy 
„poprawności politycznej” w tym sensie, że autorzy dbają o to, 
by wśród rozważanych scenariuszy były także te pożądane.  
W skrócie oznacza to zakładanie, że w przyszłości będą istniały: 
demokracja w stylu zachodnim, prawa człowieka, 
równouprawnienie kobiet, tolerancja religijna i kapitalizm 
wolnorynkowy. Rodzi to obawę, że nawet gdyby rzetelna analiza 
doprowadziła do wniosku, że taka pożądana przyszłość jest 
bardzo mało prawdopodobna, to i tak wbrew takim ustaleniom 
tego typu „myślenie życzeniowe” mogłoby trafić do raportu jako 
próba zaklinania rzeczywistości. Między innymi z tego powodu 
konieczne jest ostrożne korzystanie z takich opracowań przez 
polskiego czytelnika, a także – wypracowanie własnych 
mechanizmów przygotowywania tego typu przekrojowych 
raportów.  
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Aneks. Świat w roku 2040: wybrane autorskie prognozy  

W ramach ćwiczenia umiejętności analitycznych autor niniejszego 
opracowania podjął próbę sformułowania kilku prognoz, by 
zobaczyć, czy pojawią się one w kolejnych edycjach analizowanych tu  
raportów (i amerykański i brytyjski ukażą się ok. roku 2022). Gdyby  
w raportach tych wymienionym kwestiom poświęcono wiele uwagi  
i sformułowano podobne prognozy, poddawałoby to przynajmniej 
częściowo w wątpliwość wyższość przyjętej przez autorów 
„topowych” raportów złożonej i kosztownej metodologii w stosunku 
do krótkiego ćwiczenia jednego analityka.  

Oto zatem przykładowe, autorskie prognozy: 

1. Fake news zostaną zastąpione przez fake reality, zacierając 
postrzeganie granic pomiędzy tym, co rzeczywiste, a tym, co 
wirtualne i zmanipulowane. O ile dziś manipuluje się drobnymi 
elementami tej rzeczywistości – np. głosem lub obrazem, wraz  
z rozwojem VR/AR oraz interfejsów mózg-komputer pojawią się 
nowe wymiary dezinformacji. Posiadanie adekwatnego obrazu 
rzeczywistości może zacząć jawić się jako luksus i przywilej elit  
– reszcie pozostaną deepfakes55. 

2. Silnie upowszechnią się i rozwiną nowe technologie kontroli 
społecznej – na wzór chińskiego systemu scoringu obywateli56.  

3. Rewolucja technologiczna, w tym rozwój sztucznej inteligencji, 
zapewnią rosnącą przewagę Chinom w zakresie governability, tj. 
zdolności rządu do przeprowadzania zmian, zwłaszcza 
długofalowych i społecznie „bolesnych”, choć koniecznych. 
Zachód będzie przeprowadzać te zmiany z coraz większym 
trudem lub zacznie przejmować rozwiązania w stylu cyfrowego 
autorytaryzmu. 

4. Na Zachodzie wzrośnie w siłę tendencja do rozbicia monopoli 
technologicznych i zmniejszenia uzależnienia od technologii; 
próby te jednak powiodą się tylko w ograniczonym zakresie,  
z powodu wyzwania, jakie demokracji narzuca sukces Chin. 

5. Pojawią się nowe osie nierówności: cyfrowy świat dla mas,  
a realny (wolny od uzależnienia od technologii) dla elit,  
z początku na etapie edukacji. 

6. W perspektywie roku 2040 poważnym zagadnieniem etycznym, 
prawnym i militarnym stanie się cyborgizacja, czyli fuzja ludzi  
z maszynami57.  

7. Sieci komórkowe w standardzie 5G i 6G staną się źródłem 
znacznego wzrostu produktywności, ale i nowych zaburzeń  
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– m.in. nasilą liczne negatywne konsekwencje usieciowienia, 
które już znamy – np. uzależnienie od technologii, ryzyka 
zdrowotne etc. 

8. Postępy w zakresie edycji genomu wywołają nowe 
zainteresowanie eugeniką oraz społeczne uprawomocnienie dla 
„projektowania dzieci”. [5/3] 

                                                        
4  Szczegółowy opis bibliograficzny każdego z raportów podano przy omówieniu 
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https://www.worldpoliticsreview.com/articles/20874/how-to-read-the-national-intelligence-council-s-latest-global-trends-report
https://www.gov.uk/government/groups/development-concepts-and-doctrine-centre
https://www.gov.uk/government/groups/development-concepts-and-doctrine-centre
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Metodologia raportów analitycznych dotyczących 
cywilizacyjnych wymiarów bezpieczeństwa 
narodowego 

RAPORT 

31 grudnia 2019.  

Streszczenie 

 Raporty dotyczące różnego rodzaju wyzwań cywilizacyjnych są 
regularnie wytwarzane i publikowane przez różnego rodzaju 
podmioty na całym świecie. Niewiele jednak wskazuje na 
konsekwentne stosowanie wystandaryzowanej metodologii  
w tym zakresie. Nawet podmioty, które publikują kolejne edycje 
raportów w regularnych odstępach czasu, nie wydają się 
przykładać szczególnej wagi do prezentowania metodologii 
prowadzonych prac. Twórcom raportów zdecydowanie ważniejsze 
wydają się być artykulacje wybranych problemów, od wskazania 
metod, za pomocą których ranga problemów jest ustalana,  
a potrzebne dane są zbierane i analizowane. 

 Jeśli już pojawia się bardziej rozbudowany opis, który można 
zaklasyfikować jako metodologiczny, to dotyczy on zazwyczaj 
procedur samego zbierania danych. 

 W przypadku analizy zebranych bądź zastanych danych 
zdecydowanie dominują rozmaite warianty metody eksperckiej, 
cechującej się sporym poziomem arbitralności oraz 
przypadkowości założeń. Przy czym, eksperckość ta oznacza 
pewien rodzaj technokratycznej narracji, który ma przekonać 
odbiorcę do określonej wizji zaprezentowanej w raporcie. 

 Twórcy raportów zasadniczo nie są zainteresowani wytwarzaniem 
wiedzy praktycznej i przedkładaniem realistycznych rekomendacji, 
które byłyby interesujące dla decydentów. Celem raportów 
wydaje się raczej legitymizacja określonych sposobów widzenia 
świata. Rekomendacje, które pojawiają się w niektórych 
publikacjach, raczej przedstawiają pożądane stany docelowe albo 
– w niektórych przypadkach – bardzo konkretne dobre praktyki, 
aniżeli wskazują realistyczne sposobów osiągania wyznaczonych 
celów. 
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Wprowadzenie  

Celem niniejszego opracowania jest przegląd metodologii raportów 
dotyczących cywilizacyjnych wymiarów bezpieczeństwa 
narodowego. Przegląd ten obejmuje: 

• charakterystykę stosowanych narzędzi badawczych, czyli 
sposobów zbierania i analizowania danych; 

• zwrócenie uwagi na wnioski praktyczne (rekomendacje). 

Do analizy wybrano raporty opublikowane w języku angielskim  
w latach 2016-2019 dotyczące różnego typu wyzwań cywilizacyjnych, 
które bezpośrednio bądź pośrednio odnoszą się do problematyki 
bezpieczeństwa państwa. Zagadnienia przedstawione  
w analizowanych raportach obejmowały zarówno kwestie 
fundamentalne, takie jak katastrofa klimatyczna jak i bardzo 
standardowe współcześnie zagadnienia, np. związane ze zmianami 
na rynku pracy w kontekście upowszechnienia systemów sztucznej 
inteligencji. Niektóre z opracowań mają charakter bardzo 
szczegółowy i techniczny, inne z kolei są dość ogólne. Omówione 
raporty powstawały w ramach instytucji państwowych (różnego typu 
agendy rządowe), ponadnarodowych, jak i podmiotów 
niepublicznych. 

Przeprowadzony dobór miał charakter celowy, tj. nie było 
zamierzeniem uzyskanie reprezentatywności, ale przeprowadzenie 
eksploracji dotyczącej wykorzystywanej metodologii w bardzo 
różnych opracowaniach. Przyjęte ograniczenie czasowe związane 
było z przekonaniem, że idzie o współcześnie stosowaną 
metodologię, a zatem taką, która odpowiada obecnym standardom. 

Należy podkreślić, że wyboru dokonano z opracowań, które, 
spełniały pewne specyficzne warunki brzegowe, poza wspomnianymi 
już: językiem, tematyką i datą publikacji. Mogą być one nieoczywiste, 
dlatego należy je wymienić: 

1. Wszystkie te raporty są dostępne publicznie. Co więcej, można 
zakładać, że ich celem jest dotarcie do jak najszerszego grona 
odbiorców: są umieszczane na stronach internetowych 
poszczególnych instytucji, są promowane w mediach 
tradycyjnych i społecznościowych, a w niektórych przypadkach 
stanowią wręcz wizytówkę danego podmiotu. 

2. Nie ma zatem tu raportów płatnych, obejmujących wiedzę 
traktowaną jako ekskluzywna, która może zostać  sprzedana  
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w trybie rynkowym. Nie ma tu również opracowań tajnych, 
pisanych na potrzeby konkretnych decydentów. Wręcz 
przeciwnie, poszczególne raporty były pisane raczej z myślą  
o natychmiastowym upublicznieniu. 

3. Żaden z tych raportów nie jest publikacją stricte akademicką, od 
której wymaga się stosowania standardowego aparatu 
naukowego, refleksji metodologicznej, przeglądu stanu badań 
czy też zakorzenienia w dotychczasowej literaturze przedmiotu. 

Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione kryteria, wybrano 
następujące dziesięć publikacji: 

• „10 Global Challenges for Social Security. Developments and 
Innovation”, wydane przez International Social Security 
Association, 2019, 85 s. 

• „Existential Climate-related Security Risk: A Scenario Approach”, 
wydane przez Breakthrough – National Centre for Climate 
Restoration, Australia,  2019, 10 s. 

• „Existential Risk. Diplomacy and Governance”, wydane przez 
Global Priorities Project, UK, 2017, 33 s. 

• „AI. The Future of Work? Work of the future. On how artificial 
intelligence, robotics and automation are transforming jobs and 
the economy in Europe”, wydane przez Komisję Europejską, EU, 
2019, 155 s. 

• „Global Catastrophic Risks 2017”, wydane przez Global 
Challenges Foundation, UK, 2017, 91 s. 

• „The Global Risks Report 2019”, wydane przez World Economic 
Forum, 2019, 107 s. 

• „Global Strategic Trends. The Future Starts Today”, wydane 
przez Ministry of Defence UK, 2018, 276 s. 

• „Global Trends. Paradox of Progress”, wydane przez National 
Intelligence Council, USA, 2017, 226 s. 

• „Global Trends to 2030. Challenges and Choices for Europe”, 
wydane przez European Strategy and Policy Analysis System, EU, 
2019, 49 s. 

• „Mid- to Long-Term Master Plan in Preparation for the 
Intelligent Information Society Managing the Fourth Industrial 
Revolution”, wydane przez Government of the Republic of 
Korea, 2016, 63 s. 
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Raporty te są zróżnicowane i dotyczą często dość odmiennych 
zagadnień. Niektóre mają charakter bardzo złożony, obejmują 
tematycznie wiele procesów i są efektem pracy dużych zespołów 
autorów. Inne wręcz przeciwnie, dotyczą bardzo konkretnego 
zagadnienia i zostały napisane przez relatywnie niewielką grupę 
autorów. Różna też jest ich objętość: od kilkunastu do kilkuset stron. 
Wszystkie jednak można bez problemu zakwalifikować jako raporty 
poświęcone istotnym wyzwaniom cywilizacyjnym. 

Charakterystyka metodologii poszczególnych raportów 

W tej części ważne będą następujące zagadnienia:  

 istnienie wyodrębnionej części metodologicznej  
w poszczególnych opracowaniach;  

 narzędzia, które zostały wykorzystane do uchwycenia 
wyzwań cywilizacyjnych;  

 kompleksowość ujęcia problematyki metodologicznej;  

 problem statusu rekomendacji praktycznych. 

„10 Global Challenges for Social Security. Developments and 
Innovation” (International Social Security Association, 2019)58 

Raport poświęcony jest dziesięciu wskazanym wyzwaniom dla 
bezpieczeństwa społecznego, które są ujmowane nie z perspektywy 
globalnej, ale z perspektywy poszczególnych państw. Większość 
omówionych problemów ma charakter dość standardowy (starzenie 
się populacji, opieka zdrowotna, zatrudnienie osób młodych), ale 
kilka dotyczy problemów bardziej zorientowanych na przyszłość 
(możliwe efekty zmian klimatycznych, zmiany na rynku pracy 
związane z wdrażaniem systemów sztucznej inteligencji). 

W raporcie, który jest napisany bardzo czytelnie, znajdziemy dużo 
infografik czy wykresów, ale jednocześnie brak jest rozdziału 
metodologicznego. Jedynie we wprowadzeniu dowiadujemy się, że 
całe opracowanie powstało w oparciu o badanie sondażowe (survey), 
które zostało zainicjowane trzy lata wcześniej (w roku 2016),  
a przeprowadzone zostało wśród przedstawicieli rozmaitych 
organizacji zrzeszonych w ramach International Social Security 
Association. Mamy więc do czynienia z tzw. danymi wywołanymi,  
a ich źródłem są eksperci (członkowie konkretnych organizacji)  
z poziomu lokalnego (narodowego). Można jedynie domniemywać, 
że zapewne było to badanie bazujące na pytaniach otwartych, które 
następnie były kategoryzowane przez zespół opracowujący raport. 
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Każdy rozdział raportu kończy się rekomendacjami, które mają 
charakter prezentacji dobrych praktyk występujących w konkretnych 
państwach. Zostały one wybrane przez twórców raportu spośród 
przykładów nadesłanych przez przedstawicieli ww. organizacji. 
Rekomendacje nie mają zatem charakteru uniwersalnego, ale raczej 
opisują, jak w określonych państwach próbuje się stawić czoła 
wybranym wyzwaniom. Przykładowo, w rozdziale o wpływie 
cyfrowej gospodarki na rynek pracy, dowiadujemy się, że w Belgii 
powstał w 2017 roku specjalny fundusz finansujący szkolenia dla 
pracowników (i młodzieży), którzy nabywają kompetencje 
cyfrowe59. Nic nie dowiadujemy się jednak o efektywności tego 
przedsięwzięcia. Podobnie wygląda to w innych rozdziałach. 
Prawdopodobnie kryteria doboru poszczególnych dobrych praktyk 
były oparte na intuicjach ekspertów przygotowujących raport. 

„Existential Climate-related Security Risk: A Scenario Approach” 
(Breakthrough – National Centre for Climate Restoration, 2019)60 

Raport, zrealizowany przez australijskie National Centre for Climate 
Restoration, jest poświęcony zagrożeniom związanym ze zmianami 
klimatycznymi. W części merytorycznej opracowanie opiera się na 
stworzeniu dość radykalnego, bardzo negatywnego scenariusza 
konsekwencji globalnego ocieplenia do roku 2050, mającego 
charakter zagrożenia egzystencjalnego na poziomie cywilizacyjnym. 
Raport nie jest szczególnie obszerny (liczy jedynie 11 stron) i nie 
zawiera żadnych fragmentów stricte metodologicznych. Z tekstu 
dowiadujemy się jedynie, że została wykorzystana analiza 
scenariuszowa. Inne fragmenty raportu wskazują, że punktem 
wyjścia dla tworzenia scenariusza była ekstrapolacja trendu, 
związanego ze wzrostem przeciętnej temperatury na Ziemi. 
Opracowanie wygląda tak, jakby zostało stworzone z zamiarem 
naszkicowania scenariusza, który będzie apokaliptyczny. Innymi 
słowy, autorzy w punkcie wyjścia wiedzieli, jaki efekt chcą osiągnąć,  
a analiza scenariuszowa posłużyła im jedynie jako narzędzie do jego 
uzyskania. 

Z tej perspektywy ogólne rekomendacje, które znajdują się na końcu 
raportu nie są zaskakujące. Autorzy postulują szybkie przejście  
w kierunku gospodarki zeroemisyjnej i odejście od przemysłu 
opartego na wydobyciu i spalaniu węgla. Spełnienie tych wymogów 
jest przedstawione jako jedyna właściwie możliwość ocalenia ludzkiej 
cywilizacji. 
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„Existential Risk. Diplomacy and Governance” (Global Priorities 
Project, 2017)61 

Raport ten stworzony przez konsorcjum, w którym uczestniczyły 
takie organizacje, jak University of Oxford oraz fińskie Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych. Merytorycznie stanowi on przegląd 
egzystencjalnych zagrożeń dla współczesnych społeczeństw. 
Zagrożenia te są bardzo różnej natury; wojna nuklearna, wywołane 
celowo pandemie, globalny totalitaryzm, sztuczna inteligencja, 
radykalna zmiana klimatu; to tylko niektóre z omówionych 
zagadnień. W drugiej części raport daje trzy propozycje rozwiązania 
najważniejszych z tych problemów:  

(1) Rozwój badań w zakresie geoinżynierii miałby pomóc  
w kontekście zmian klimatu.  

(2) Tworzenie scenariuszy oraz regularne ćwiczenia na poziomie 
państw i poszczególnych organizacji są niezbędne dla radzenia sobie 
z potencjalnymi pandemiami.  

(3) Konieczne jest również wprowadzenie kategorii zagrożenia 
egzystencjalnego do obiegu międzynarodowego, od poziomu państw 
do poziomu organizacji ponadnarodowych. 

Opracowanie zawiera osobną część metodologiczną62, która jest 
jednak dość specyficzna, ponieważ nie omawia tego, w jaki sposób 
stworzono przegląd zagrożeń egzystencjalnych, ale tylko omawia 
sposób w jaki wypracowywano wyżej przedstawione trzy 
rekomendacje. Był to dość złożony proces, w którym ponad 
pięćdziesięciu badaczy i polityków uczestniczyło w trzech 
warsztatach, gdzie w trybie burzy mózgów przechodzono od dość 
swobodnych propozycji do coraz bardziej precyzyjnych ustaleń.  
W pierwszej fazie wyartykułowano 107 bardzo ogólnych 
rekomendacji, a następnie redukowano ich liczbę – kolejno do 
siedemnastu, sześciu i wreszcie trzech, które znalazły się w raporcie.  

Inaczej rzecz ujmując, zagrożenia egzystencjalne omówione  
w raporcie zostały narzucone z góry, w sposób dość arbitralny,  
a duża część pracy przy raporcie była zorientowana na wypracowanie 
rozwiązań. 

„AI. The Future of Work? Work of the future. On how artificial 
intelligence, robotics and automation are transforming jobs and 
the economy in Europe” (European Commission, 2019)63 
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Obszerny, liczący 160 stron, raport przygotowany dla Komisji 
Europejskiej jest o tyle nietypowy na tle innych tu omawianych, że 
jest firmowany przez jednego autora (aczkolwiek z dużym 
prawdopodobieństwem został przygotowany przez zespół pod jego 
kierunkiem). Autor opracowania, Michel Servoz, od początku lat 
dwutysięcznych pracował dla Komisji Europejskiej, a ostatnio był 
doradcą przewodniczącego Komisji Europejskiej, Jeana-Claude’a 
Junckera. 

Pod względem treści opracowanie jest próbą pokazania, że 
automatyzacja i wdrażanie systemów sztucznej inteligencji oraz 
robotów na rynek pracy jest procesem, który może i powinien być 
kształtowany przez politykę. Wizję proponowaną w raporcie można 
bardzo skrótowo przedstawić następująco: „Zamiast martwić się 
tym, co może zdarzyć się wskutek automatyzacji i zwiększenia 
wykorzystywania AI, powinniśmy skupić się na tym, co powinno się 
zdarzyć” (wyróżnienie w oryginale)64. W tym kierunku idzie cały 
raport oraz rekomendacje, które można określić jako postulaty 
upolitycznienia problemu automatyzacji, robotyki i sztucznej 
inteligencji. Owo upolitycznienie oznacza w tym przypadku 
stworzenie i zaimplementowanie rozmaitych rozwiązań prawnych, 
które uregulują proces tej zmiany technologicznej. 

Raport nie ma wyodrębnionego rozdziału metodologicznego. Nie ma 
w nim też żadnej informacji, jak wyglądał dobór materiałów i danych 
empirycznych, które stanowią podstawę opracowania. Można 
powiedzieć, że mamy do czynienia z jakimś rodzajem analizy danych 
zastanych, sporządzonej raczej pod przedstawioną powyżej tezę  
o charakterze politycznym. 

„Global Catastrophic Risks 2017” (Global Challenges Foundation, 
2017)65 

Raport ten jest trzecim z kolei rocznym raportem dotyczącym 
problemu globalnego ryzyka, stworzonym przez badaczy związanych 
z think tankiem Global Challenges Foundation oraz przez ekspertów 
akademickich. Z jednej strony, jest to przegląd rozmaitych zagrożeń, 
które można określić jako egzystencjalne z perspektywy 
poszczególnych państw, ale także i całej ludzkości – np. uderzenie 
asteroidy, pandemia, zmiany klimatyczne, wybuch superwulkanu, 
wykorzystanie broni atomowej w konflikcie zbrojnym itp. Z drugiej 
strony, mamy tu do czynienia z próbą pokazania, w jaki sposób 
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rozmaite instytucje państwowe i ponadnarodowe mogą próbować 
zarządzać tego rodzaju ryzykami. 

O ile sam raport w aspekcie merytorycznym nie różni się zbytnio od 
innych opracowań dotyczących zagrożeń egzystencjalnych, to 
ciekawy jest model powstania samego raportu. Nie znajdziemy tu 
żadnego rozdziału metodologicznego i jedynie możemy się domyślać, 
że wykorzystano na różne sposoby gremia eksperckie – burze 
mózgów, warsztaty scenariuszowe etc. By uzyskać propozycje 
rozwiązań wyżej wymienionych problemów, ogłoszono konkurs  
z pulą nagród wynoszącą 5 milionów dolarów, skierowany do 
szerokiego spektrum odbiorców: polityków, akademików, 
analityków, działaczy organizacji pozarządowych, liderów biznesu  
i innowatorów technologicznych. Zadaniem było zaproponowanie 
nowej architektury globalnego zarządzania, która mogłaby stawić 
czoła zagrożeniom egzystencjalnym ludzkości. I raport – w części 
rekomendacyjnej – powstał właśnie w oparciu o rozwiązania, które 
eksperci Global Challenges Foundation uznali za najlepsze. Przy tym 
rozwiązania te są wizją pewnego postulowanego stanu docelowego, 
a nie wskazują kroków, które należy wykonać, żeby ów stan osiągnąć. 

Ogólny wniosek z analizy całości raportu jest następujący: 
przedstawiciele Global Challenges Foundation najpierw założyli, że 
potrzebny jest pewien reset globalnych instytucji (takich jak ONZ)  
i stworzenie systemu, który w kontekście zagrożeń egzystencjalnych 
ludzkości będzie działał efektywnie. Dopiero do tego założenia 
starano się dobrać materiał empiryczny – w części opisującej 
zagrożenia oraz postulowane rozwiązania w części rekomendacyjnej. 

„The Global Risks Report 2019” (World Economic Forum, 2019)66 

Ten tworzony przez Światowe Forum Ekonomiczne raport ma już 14 
edycji. Pod względem wizualnym jest to raport najbardziej 
dopracowany z omawianych tutaj. W największym stopniu 
przypomina też publikacje akademickie w dobrym tego słowa 
znaczeniu. W jego powstanie było zaangażowane łącznie kilkaset 
osób. Treść raportu obejmuje przede wszystkim przegląd ryzyk, które 
uznawane zostały za najistotniejsze; są to przede wszystkim ryzyka 
środowiskowe, związane ze zmianą klimatyczną, podniesieniem się 
poziomu mórz itd. Nie mamy tutaj właściwie rekomendacji – celem 
zdecydowanie jest dostarczenie wiedzy o zagrożeniach, a nie 
rozwiązań. 
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Na końcu raportu znajduje się aneks metodologiczny67, który opisuje 
w jaki sposób zbierano dane i je analizowano. Podstawowym 
źródłem wiedzy było badanie sondażowe – The Global Risks 
Perception Survey – przeprowadzone za pomocą 
zestandaryzowanego narzędzia wśród przedstawicieli podmiotów 
związanych ze Światowym Forum Ekonomicznym z całego świata. 
Były to osoby związane z biznesem, rządami państw, działacze NGO, 
myśliciele, akademicy. Innymi słowy, ponownie mamy do czynienia  
z badaniem sondażowym wśród ekspertów, którzy szacują 
przedstawione im ryzyka i prawdopodobieństwa zajścia pewnych 
zdarzeń. Tego rodzaju dane wywołane były dalej analizowane  
w trakcie warsztatów i spotkań roboczych ekspertów, aż do 
uzyskania produktu końcowego w postaci raportu. 

„Global Strategic Trends. The Future Starts Today” (Ministry of 
Defence UK, 2018)68 

Jest to szósty raport publikowany cyklicznie, co kilka lat, przez 
brytyjskie Ministerstwo Obrony od 2003 roku. W kontekście 
wykonawczym za raport odpowiada zależny od tego ministerstwa 
think tank Development, Concepts and Doctrine Centre (DCDC).  

Opracowanie to jest dość obszerne oraz dokładne w zawartych  
w nim opisach. Ewidentnie celem było zagregowanie bardzo 
szczegółowej wiedzy na temat poszczególnych zjawisk. Nie została 
przy tym dokonana zbytnia redukcja złożoności problematyki, co 
sprawia, że raport trzeba czytać bardzo uważnie. W sensie 
merytorycznym nie jest to opracowanie, które daje się sprowadzić do 
lektury executive summary. Raczej można je potraktować jako źródło 
wiedzy, miejscami dość nieoczywistej – można dowiedzieć się np.  
w jaki sposób funkcjonowanie całości globalnego systemu 
gospodarczego jest zależne od bezawaryjnej pracy sztucznych 
satelitów na orbicie okołoziemskiej. 

Raport podzielony jest na dwie części: tematyczną i geograficzną.  
W pierwszej poszczególne wyzwania uporządkowane są według 
zagadnień: kwestie związane ze środowiskiem, rozwojem, 
gospodarką, prawem, bezpieczeństwem militarnym. W drugiej, 
mamy do czynienia z przeglądem problemów związanych  
z poszczególnymi obszarami globu. 

W powstaniu raportu uczestniczyło kilkadziesiąt organizacji (przede 
wszystkim były to think tanki oraz instytucje akademickie), ale nie ma 
fragmentu, który dokładnie opisywałby przyjętą metodologię. Część 
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wprowadzająca, zatytułowana Introduction and method69 liczy sobie 
cztery strony i daje jedynie bardzo ogólny wgląd w wykonaną pracę 
analityczną. Zgodnie z tym opisem raport został oparty na danych 
zastanych, tj. na przeglądzie literatury dostępnej w sieci (online 
literature review) oraz na badaniu sondażowym, również 
przeprowadzonym online (online survey). Celem sondażu było m.in. 
zebranie danych od podmiotów międzynarodowych i uchwycenie 
perspektywy aktorów spoza Wielkiej Brytanii, np. odnośnie myślenia 
o przyszłości. Ta część procesu badawczego zakończyła się 
warsztatem, podczas którego przedstawiciele rządu, biznesu, 
akademii, sektora pozarządowego – nie tylko z Wielkiej Brytanii, ale  
i z całego świata – doprecyzowali 39 problemów, które stały się 
przedmiotem dalszych analiz. Kolejne fazy badań były już związane  
z pracą badaczy z DCDC, którzy dokonywali dalszego przeglądu 
literatury, przeprowadzali wywiady i warsztaty. Końcowe ustalenia 
zostały poddane walidacji w trakcie seminariów i warsztatów  
z partnerami z 40 krajów z całego świata. Całość procesu 
przygotowania raportu trwała ponad dwa lata. Widać z tego, że 
zastosowano bardzo rozbudowaną metodę ekspercką, opartą na 
procesie stałego przepracowywania poszczególnych zagadnień  
i konsultacjach przeprowadzanych na bardzo dużą skalę. 

„Global Trends. Paradox of Progress” (National Intelligence Council, 
2017)70 

Ten raport, przygotowywany dla amerykańskiej National Intelligence 
Council, jest już jego szóstą edycją. Pierwszy raport z cyklu Global 
Trends ukazał się w 1997 roku. Raport jest bardzo kompleksowym 
przeglądem trendów cywilizacyjnych uznawanych za ważne dla 
świata i jego poszczególnych obszarów. Są to zróżnicowane 
zagadnienia: od zmian klimatu po rozwój technologii, od problemu 
asymetrii ilościowej kobiet i mężczyzn na pewnych obszarach po 
temat terroryzmu. Przy tym problemów jest tak dużo, że mimo 
obszerności raportu (235 stron), wszystko zostaje omówione dość 
powierzchownie. Jest to raczej katalog problemów (z dość 
ograniczoną charakterystyką), a nie pogłębione studium wiedzy 
proponujące głęboki wgląd, prognozy i rozwiązania w kontekście 
wybranych tematów. 

Omawiana tu edycja zawiera dwustronicową, czyli niewielką, biorąc 
pod uwagę obszerność całego raportu, notę metodologiczną71. 
Podobnie jak w przypadku większości omawianych tu raportów nie 
dostajemy szczególnie pogłębionej informacji na temat samego 
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procesu badawczego, ale raczej listę działań które podjęto. 
Dowiadujemy się, że w powstanie raportu pośrednio było 
zaangażowane kilka tysięcy osób (łącznie z osobami, które były 
konsultantami w bardzo szczegółowych zagadnieniach). 
Przeprowadzono wywiady z ekspertami związanymi z instytucjami 
rządowymi i pozarządowymi, miały miejsce wyjazdy studyjne do 
ponad 35 państw, a w ich trakcie rozmawiano z osobami o bardzo 
różnym statusie i wiedzy. Szeroko wykorzystywano metodę 
scenariuszową (w tym tworzenie scenariuszy alternatywnych 
przyszłości) oraz tworzono symulacje możliwych kierunków rozwoju. 
Miały miejsce dość standardowe seminaria analityczne, ale do 
konsultacji wykorzystywano również media społecznościowe. 
Ogólnie rzecz ujmując, wykorzystano całe spektrum metod 
eksperckich, a samo przygotowanie raportu zajęło ponad dwa lata. 

Raport ten skoncentrowany jest na poziomie opisu globalnych 
trendów i nie proponuje rekomendacji. Jak można domniemywać, 
jego celem jest, poza dokonaniem charakterystyki kluczowych 
zjawisk i procesów, propozycja pewnej ramy konceptualnej 
postrzegania świata i jego problemów. 

„Global Trends to 2030. Challenges and Choices for Europe” 
(European Strategy and Policy Analysis System, 2019)72 

Raport ten został przygotowany w ramach instytucji Unii Europejskiej 
powołanej do życia w roku 2010, European Strategy and Policy 
Analysis System (ESPAS), której celem jest monitorowanie globalnych 
trendów na potrzeby UE.  

Raport jest przeglądem megatrendów, które zostają uznane za 
szczególnie ważne dla przyszłości Europy. Pojawia się kwestia zmian 
klimatycznych, migracji, zapotrzebowania na energię i wodę, wyzwań 
technologicznych. Sama problematyka nie jest oryginalna na tle 
innych opracowań, ale bardzo specyficzna jest perspektywa. Autorzy 
raportu (wymieniona jest główna autorka – Florence Gaub – ale 
należy zakładać, że raport przygotował szerszy zespół w ramach 
ESPAS) skupiają się na możliwościach zarządzania trendami 
zidentyfikowanymi jako najważniejsze.  

W opracowaniu brak jest wyartykułowanej metodologii, niemniej 
pewne rozeznanie daje dwustronicowe wprowadzenie. Można w nim 
m.in. przeczytać, że „Foresight dotyczy w większym stopniu 
kształtowania przyszłości, niż jej przewidywania”73. W tym sensie 
widać tutaj duże podobieństwo do omawianego wcześniej raportu 
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przygotowanego dla Komisji Europejskiej: „AI. The Future of Work? 
Work of the future. On how artificial intelligence, robotics and 
automation are transforming jobs and the economy in Europe”. 
Wprost zostaje powiedziane, że nie chodzi wyłącznie o opis trendów, 
ale o ich kształtowanie. Samo prognozowanie zostaje przedstawione 
raczej jako sztuka, a nie nauka. Znaczy to, że z definicji nie jest ono 
traktowane jako źródło wiedzy pewnej, ale raczej jako rodzaj 
ćwiczenia wyobraźni, mogący również kształtować przekonania ludzi.  

W raporcie znajdziemy również pogłębioną krytykę pesymistycznego 
determinizmu, który często pojawia się w raportach analitycznych. 
Nie jest to powiedziane bezpośrednio, ale można wnioskować, że 
takie deterministyczne, na pograniczu fatalizmu, przedstawianie 
przyszłości staje się często demobilizującą, samosprawdzającą się 
przepowiednią. W przeciwieństwie do takiej perspektywy, zostaje 
tutaj przyjęte założenie o szukaniu możliwości zmiany niekorzystnych 
trendów. 

Zatem ponownie, pod względem metodologicznym jest to 
zastosowanie metody eksperckiej, co w praktyce oznacza analizę 
danych zastanych oraz analizę scenariuszową. Niemniej, w tym 
przypadku jasne jest kryterium doboru scenariuszy. Idzie  
o przedstawienie tego pod kątem możliwości wpływu na 
rzeczywistość za pomocą decyzji politycznych samej Unii bądź 
państw członkowskich. 

„Mid- to Long-Term Master Plan in Preparation for the Intelligent 
Information Society Managing the Fourth Industrial Revolution” 
(Government of the Republic of Korea, 2019)74 

Ostatni z omówionych tu raportów prezentuje perspektywę 
pozaeuropejską. To stworzone na potrzeby rządu Korei Południowej 
opracowanie dotyczące wyzwań związanych z tzw. czwartą rewolucją 
przemysłową, czyli rozwojem inteligentnych systemów IT  
i konsekwencjami tego dla społeczeństwa i gospodarki. 

W części merytorycznej raport opisuje prognozowane zmiany 
(rozwój sektora IT) i cele, które dzięki temu będzie mogła osiągnąć 
gospodarka Korei. W tym sensie raport ma charakter utylitarny i co 
istotne pisany jest z perspektywy szans, a nie zagrożeń. Wyzwania 
cywilizacyjne z założenia mają tu charakter pozytywny, a nie 
negatywny. W przeciwieństwie do wcześniej omówionych raportów 
unijnych, nie chodzi o to, żeby tymi wyzwaniami zarządzać czy je 
okiełznać, ale raczej wykorzystać możliwości jakie dają. 
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Na początku opracowania znajdujemy również pewne informacje 
metodologiczne, ponownie wskazujące na rozbudowany zestaw 
metod eksperckich. Przygotowanie raportu trwało około roku i było 
związane z seminariami i warsztatami, stałymi spotkaniami 
ekspertów (rządowych, biznesowych i akademickich) i kolejnym 
przetwarzaniem wcześniej uzyskanych rozwiązań. Co ciekawe,  
w proces powstania raportu wpleciony został element deliberacji 
obywatelskiej – odbyła się konferencja, w trakcie której 
przedstawiciele organizacji obywatelskich mogli zapoznać się ze 
wstępnymi założeniami i wyrazić swoje opinie. Ten ostatni element 
zapewne jest związany z tym, że raport powstał na zamówienie rządu 
i w specyfikacji mógł zostać postawiony tego rodzaju warunek jego 
realizacji. 

Wyniki przeprowadzonej eksploracji 

Jak można się zorientować, powyższy przegląd nie daje 
dokładniejszego wglądu w metodologię powstawania raportów nt. 
wyzwań dla bezpieczeństwa w wymiarze cywilizacyjnym. Nie daje, 
ponieważ metodologia ta jest w poszczególnych raportach 
prezentowana szczątkowo. Tym niemniej, po lekturze wyżej 
wymienionych opracowań oraz przejrzeniu dziesiątek innych, 
pokrewnej natury, można spróbować odpowiedzieć na pytanie, 
dlaczego tak jest oraz wyciągnąć pewne wnioski ogólne. 

Wydaje się, że podstawowym problemem tego rodzaju opracowań 
jest fakt, że im bardziej precyzyjnie zaprezentowana zostaje 
metodologia powstania danego raportu, tym bardziej widoczna jest 
arbitralność przyjętych założeń wyjściowych oraz planowanych do 
osiągnięcia celów. Można zatem przypuszczać, iż w celu ukrycia tej 
arbitralności (w istocie często pewnej przypadkowości) nawet  
w rozbudowanych raportach część metodologiczna jest dość uboga  
i enigmatyczna. W większym stopniu dowiadujemy się o logistyce 
całego przedsięwzięcia, jego skali i zaangażowaniu rozmaitych grup 
ekspertów, a w mniejszym stopniu o konkretnych wykorzystanych 
narzędziach badawczych.  

Standardowy sposób przygotowywania analiz dotyczących wyzwań 
cywilizacyjnych można, na podstawie zaprezentowanych informacji, 
przedstawić mniej więcej następująco: 

a) Mamy koordynatora bądź koordynatorów raportu, którzy 
zarządzają całością. 
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b) Dokonywany jest przegląd publikacji w danym zakresie (zarówno 
akademickich jak i analitycznych), przy czym – jak się wydaje  
– kluczowe jest kryterium dostępności danych opracowań  
w Internecie. 

c) Po wstępnej selekcji zagadnień przez koordynatora zaangażowani 
zostają eksperci. Zaangażowanie to może być dwojakie: albo 
mamy do czynienia z przejściem do trybu 
seminaryjnego/warsztatowego, albo na początku przeprowadzony 
zostaje sondaż wśród wyselekcjonowanych podmiotów. Przy tym 
– co ciekawe – sondaże takie mają w dużej mierze charakter 
jakościowy (nawet jeśli opisywane są za pomocą elementów 
ilościowych – jak w przypadku raportu Światowego Forum 
Ekonomicznego, „Global Risks Trends 2019”). Alternatywą bądź 
uzupełnieniem sondaży mogą być wywiady z ekspertami i wizyty 
studyjne. 

d) Niezależnie od obecności bądź nieobecności metod sondażowych 
(a także: wywiadów, wizyt studyjnych etc.) kolejnym etapem jest 
wypracowanie pewnej liczby scenariuszy przyszłości.  

e) Scenariusze takie są następnie oceniane w trakcie warsztatów, 
seminariów, burz mózgów bądź indywidualnych konsultacji 
eksperckich. 

f) I tak w trybie kolejnych przybliżeń ma miejsce redukcja złożoności 
proponowanych scenariuszy. Liczba przybliżeń jest zależna od 
rozległości tematyki raportu i planowanego efektu końcowego. 
Jak się wydaje, to jest najważniejszy etap powstawania 
opracowań, który jednocześnie nie zostaje nigdzie omówiony  
w pogłębiony sposób. 

Powstające ewentualnie w trakcie tworzenia raportu rekomendacje 
mają charakter celowy. Nie liczy się tutaj wykonalność czy 
jakiekolwiek odniesienie do możliwości sprawczych decydentów. 
Często nie są oni w ogóle dookreśleni. W tym sensie raporty takie 
mogą stanowić raczej podstawę dla legitymizacji pewnego typu 
działań, ale nie stanowią efektywnej porady, jak zrealizować to  
w praktyce. Ewentualne wskazania dobrych praktyk, które pojawiają 
się czasami w raportach, również pełnią rolę wyłącznie ilustracyjną. 

Wnioski końcowe 

Omówione raporty nie są przykładem nauki opartej na dowodach 

(evidence based science), chociaż w niektórych przypadkach próbuje 

się zrobić takie wrażenie. Najlepszym przykładem są raporty 

Światowego Forum Ekonomicznego, w tym omówiony tu „Global 
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Risks Report 2019”. We wszystkich raportach dominują zasadniczo 

szeroko rozumiane metody eksperckie oparte na danych zastanych 

bądź wywołanych. Przy tym dane wywołane raczej mają charakter 

jakościowy aniżeli ilościowy. 

W obecnej praktyce nie wydaje się, żeby istniały jakieś alternatywy 

względem podejścia bazującego na wykorzystaniu ekspertów. 

Arbitralność perspektyw założeń i perspektyw poznawczych może 

być zatem redukowana jedynie przez zwiększenie liczby  

i różnorodności podmiotów zaangażowanych w powstawanie 

raportów. Z wyżej wymienionych powodów o właściwej metodologii 

wiemy niewiele: czym jest jej więcej, tym bardziej widoczna jest 

uznaniowość przyjętych rozwiązań. 

Raporty zasadniczo są efektem pracy dużych zespołów, które często 

działają przez kilka lat. Zatem nakład pracy jest olbrzymi,  

a przygotowanie raportu jest w dużym stopniu efektem umiejętności 

wykorzystania potencjału zespołu i zarządzania kolejnymi 

przybliżeniami do jak najlepszego uchwycenia wybranych 

problemów. W tym sensie jest to często przedsięwzięcie logistyczne, 

a nie wyłącznie poznawcze czy praktyczne. 

Alexander H. Leighton, socjolog i psychiatra pracujący w trakcie  

II Wojny Światowej dla armii amerykańskiej, przytoczył w jednej ze 

swoich prac powiedzenie wówczas krążące w środowisku podobnych 

mu badaczy: rządzący wykorzystują nauki społeczne jak pijany 

latarnię, raczej do podparcia, niż do oświetlenia. W Polsce 

powiedzenie to zostało spopularyzowane przez Stanisława 

Ossowskiego75. Jak się wydaje, twórcy znacznej części raportów 

dokładnie tak widzą swoją rolę – raporty mają służyć legitymizacji 

pewnych polityk lub konkretnych działań, a nie lepszemu poznaniu 

biegu sprawy lub wyciągnięciu zobiektywizowanych wniosków. To 

również powoduje, że metodologia schodzi na dalszy plan. A jeśli jest 

ważna, to również jako czynnik uprawomocnienia określonego 

przekazu. Inaczej rzecz ujmując, tego rodzaju raporty nie są pisane 

dla decydentów w celu przedłożenia racjonalnych i realistycznych 

rozwiązań rozmaitych problemów na bazie zobiektywizowanej 

wiedzy. Jest inaczej: częściej idzie o materiał, który można 

wykorzystać, gdy zajdzie taka potrzeba, jako uzasadnienie 

rozmaitych decyzji podjętych z powodów politycznych. Z tego punktu 
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widzenia dwa omówione raporty przygotowane na potrzeby ciał Unii 

Europejskiej były dość uczciwe, ponieważ stawiały sprawę jasno: 

idzie o zmianę rzeczywistości w określonym kierunku, a nie jej prostą 

diagnozę. Albo inaczej: opis jest wtórny względem planowanej 

zmiany. Ewentualnym problemem w trakcie lektury rozmaitych 

opracowań może być nie dostrzeganie tej dwoistości – elementu 

opisowego i próby narzucenia pewnego sposobu postrzegania 

świata, po to żeby go przebudować w określony sposób. [8/3]
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