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Abstract: The concept of intelligence flow is one of the most debated
issues among theorists and practitioners, the ideal type traditionally
associated with the „cycle“ idea having little in common with today's complex
tradecraft activity architecture.
The critics of the intelligence cycle paradigm have advanced several elements
that would require changing, among which: „preparing“ the decision
makers on making requests for information, overlapping collection with
analysis or including important segments, such as covert actions or
counterintelligence. This ads to the established body of work that has
already addressed the issues of extending the model with further steps,
coalescing its stages, and moving away from the linear concept for a more
complex and inter-linked model.
The alternative models that have been promoted start with the key-
functions of intelligence activity and address the issue of the inherent
complexity of the intelligence process. In the next few years, several
models could and should be proposed, in which every stage of the
information flow will have a tree-like structure, and its linearity will be
replaced by a systemic approach in activity.
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1. Originile conceptului1

Într-un demers interactiv lansat, în anul 2011, pe blogul personal, pentru a
strânge opinii referitoare la „istoricul“ acestui concept, Kristan Wheaton, fost ana-
list al CIA, a propus, într-un mod drastic, „lichidarea“ ciclului de intelligence, a
cãrui descriere ar fi „defectã“ ºi a cãrui promovare perpetuã ar fi „contraproductivã“.

Kristan Wheaton a avansat o versiune proprie, pe care o considerã mai potri-
vitã pentru sarcinile subsumate intelligence în secolul al XXI-lea ºi care ar func-
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þiona, atât teoretic, cât ºi practic, în domeniul securitãþii naþionale, dar ºi în me-
diul de afaceri ºi în sfera aplicãrii legii2.

Din perspectivã istoricã, Kristan Wheaton invocã volumul Intelligence Is For
Commanders (1948), ai cãrui autori, Phillip Davidson ºi Robert Glass, instruc-
tori în Armata SUA, utilizeazã în mod explicit sintagma, mentionând 4 etape: di-
recþionarea eforturilor de colectare, colectarea informaþiilor, procesarea informa-
þiilor ºi utilizarea acestora3.

Acelaºi model se regãseºte ºi la Wilhelm Agrell ºi Gregory Treverton, dar ºi
la Sir David Omand. Potrivit expertului britanic, modelul propus în figura de
mai jos constituie probabil cea mai veche reprezentare a ciclului de intelligence4.

Figura 1. Modelul de ciclu de intelligence prezentat în Phillip Davidson
si Robert Glass, Intelligence Is For Commanders, invocat de Kristan
Wheaton (sursa: http:// sourcesandmethods.blogspot.ro/2011/01/rfi-who-
invented-intelligence-cycle. html, accesat la 01.10.2015) si Sir David Omand
(apud Wilhelm Agrell, Gregory F. Treverton, National Intelligence and
Science: Beyond the Great Divide in Analysis and Policy, New York,
Oxford University Press, 2015, p. 26.

56 CRISTINA POSAªTIUC 2

————————
2 Wheaton, Kristan J., „Let’s Kill the Intelligence Cycle“, 20 mai 2011, disponibil la http://sourcesandmethods.

blogspot.ro/2011/05/lets-kill-intelligence-cycle-original.html, accesat la 03.10.2015.
3 Ibidem.
4 Agrell Wilhelm, Treverton, Gregory F., National Intelligence and Science: Beyond the Great Divide in

Analysis and Policy, New York, Oxford University Press, 2015, p. 26.



Tot la Wilhelm Agrell ºi Gregory F. Treverton întâlnim referiri la fostul ofiþer
de informaþii austro-ungar Max Ronge, care, în anul 1930, a propus una dintre
primele scheme moderne de sistem de intelligence multisursã5.

Ideea unor etape distincte care conduc cãtre producerea de intelligence nu
este însã de noutate6. Ea este menþionatã în secolul al XIX-lea, în „lecþiile mili-
tare din timpul Rãzboiului Civil american, al rãzboiului franco-prusac ºi, pentru
britanici, al Rãzboiului Burilor“7.

Etape corespondente ale activitãþii de informaþii se regãsesc ºi în US Army
Basic Field Manual din 19408, Armata americanã fiind un promotor al instituþio-
nalizãrii conceptului de ciclu de intelligence. Cu toate acestea, la nivelul comu-
nitãþii americane de informaþii, termenul a fost consacrat de cãtre Sherman Kent,
în volumul Strategic Intelligence for American World Policy, din 1948, un text-
cheie utilizat în pregãtirea profesioniºtilor în domeniu, în care sunt explicate
analiºtilor relaþia cu cei care au atribuþii pe colectare ºi responsabilitãþile faþã de
decidenþi9.

Fluxul informaþional s-a menþinut în aceleaºi tipare ºi într-un mod secvenþial
în timpul Rãzboiului Rece10. Modelul adoptat de NATO, de exemplu, a fost unul
simplu, în 4 paºi – direcþionare – colectare – procesare (care include ºi „analiza“)
– diseminare/ DCPD –, însã cel în 5 paºi (DCPAD) ar fi unul mai „clar“ – analiza
fiind astfel privitã drept o etapã diferitã faþã de procesare11.

Dintr-o altã perspectivã, Edward Waltz este cel care atrage atenþia asupra fap-
tului cã relatãri clasice din istoria veche descriu fazele fluxului de informaþii –
de la definirea solicitãrii, prin planificare, colectare ºi analizã, pânã la disemi-
narea cunoaºterii12. Reþinem pasajul în care se menþioneazã cã însuºi George
Washington, înainte de a deveni preºedinte, a ordonat operaþiuni de culegere de
date, corespondenþa sa indicând faptul cã „aprecia valoarea analizei multisursã
ºi sintezei“13.
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2. „Procesul nu funcþioneazã chiar aºa“14

În era post-Rãzboi Rece, potrivit lui Mark Phythian, conceptul prezintã un
paradox: s-a aflat în centrul studierii ºi înþelegerii intelligence-ului, însã nu a
constituit neapãrat un „ghid infailibil“ pentru modul în care este organizat ºi se
deruleazã procesul actual, riscul aprofundãrii decalajelor între „reprezentare“ ºi
„realitate“ fiind chiar tot mai acut resimþit. Tocmai din acest motiv, expertul
puncteazã necesitatea unei abordãri mai critice15.

Ciclul de intelligence este considerat un „ideal prea abstract“, incorect în
principiu ºi în aplicare, un „impediment în eficientizarea activitãþii“16. ªi aceasta
pentru cã logica sa, nu numai detaliile, coordoneazã activitatea.

În opinia fostului analist CIAArthur Hulnick, fluxul ignorã douã componente
importante ale muncii de informaþii: acþiunile acoperite ºi contrainformaþiile17.
Referindu-se la acestea din urmã, expertul subliniazã cã includ, în prezent, mult
mai mult decât „oprirea spionilor“ ºi cã, în lipsa lor, sistemul de intelligence nu
poate fi înþeles în totalitatea sa, „lãsând la o parte colectarea ºi analiza“18.

Din anumite perspective, modelul tradiþional pare similar altor fluxuri de pro-
ducþie: prescriptiv, structurat, format din etape distincte, destinat furnizãrii unui
produs specific. Nu constituie, însã, ºi o reprezentare exactã a modului în care
informaþiile sunt produse: etapele ºi producþia se deruleazã într-o ordine presta-
bilitã, iar procesul se repetã continuu, cu rezultate valabile, concomitent cu exis-
tenþa unor input-uri constante, realizate într-un mod automat, în vreme însã ce
elementele care ar putea influenþa, în mod pozitiv sau negativ, dinamica siste-
mului sunt ignorate19.

Potrivit lui Judith Meister Johnston ºi Rob Johnston, evaluarea modelului
„clasic“ relevã cã fluxul informaþional:

• presupune acelaºi tip de derulare, indiferent de obiective, complexitate sau
solicitãri;

• nu reprezintã natura iterativã a procesului necesar îndeplinirii obiectivelor;
• nu identificã responsabilitãþile în vederea parcurgerii etapelor;
• nu reprezintã în mod exact impactul disponibilitãþii de resurse asupra analiº-

tilor20.
La rândul sau, Kristan Wheaton atrage atenþia asupra consecinþelor „concrete“

pe care le implicã decalajul dintre teorie ºi practicã, dintre „imperfecþiunile mo-
delului ºi modul în care intelligence-ul este produs propriu-zis“.
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De cealaltã parte, expertul american avanseazã ideea conform cãreia o descriere
generalã a intelligence ca proces rãmâne, în continuare, o întrebare deschisã, cel
puþin în ceea ce priveºte corecta caracterizare ºi clasificare a principalelor ele-
mente ale subdisciplinelor domeniului.

În absenþa unui consens asupra modului în care informaþiile „sunt produse“,
este imposibil de studiat procesul în vederea unor potenþiale îmbunãtãþiri21.

3. „Falsitatea fluxului: întâietatea colectãrii“22

Potrivit lui Wilhelm Agrell ºi Gregory F. Treverton, criticii modelului „tradi-
þional“ îi accentueazã neajunsurile/deficienþele ca descriere a modului în care
intelligence ºi legãtura cu zona politicã funcþioneazã, de fapt, concentrându-se
pe presiunea timpului, care conduce astfel la suprapunerea sau omiterea unor paºi.

Decidenþii nu au nici timpul necesar, nici capacitatea de a formula foarte clar
ce ºi-ar dori. Ca rezultat, activitatea de colectare se poate desfãºura chiar în timp
ce se formuleazã solicitãrile. În acest context, unele faze sunt omise: consuma-
torii primesc intelligence „brut“ sau draft-uri sau briefing-uri sau variante in-
termediare. În acest mod, etapa de „diseminare“ poate lua multe forme, pe lângã
produsele finale evidenþiate de fluxul informaþional. Consumatorii formuleazã
întrebãri, care, la rândul lor, conduc la o nouã colectare.

De asemenea, pe lângã faptul cã transformã ceea ce ar trebui sã fie un proces
de continuã repetare între intelligence ºi politic într-unul secvenþial, acordã ºi un
„loc de onoare“ activitãþii de colectare, în baza principiului conform cãruia mai
multã informaþie va reduce incertitudinea.

Este dificil de trasat o linie distinctã între colectare ºi analizã în afara sche-
melor organizaþionale. În unele cazuri, colectarea nu este doar orientatã de ana-
lizã, ci reprezintã un element „într-un proces integral în care colectarea devine
analizã, iar rolurile separate ale celor douã înceteazã sã mai aibã înþeles“23. Ac-
centul pus pe colectare are cel puþin 3 consecinþe negative:

• conduce la prea multã colectare – mai costisitoare, în detrimentul analizei –
mai ieftinã;

Revizuirea produselor finale include aproape întotdeauna o analizã a „lipsurilor“
– unde ar fi putut o mai bunã sau diferitã colectare sã ajute la completarea „golurilor“
informaþionale. Acest aspect este exacerbat de procesul de formulare al solicitã-
rilor, ce furnizeazã, teoretic, un cadru infinit ce trebuie completat cu informaþie.

• existã riscul ca, în intelligence, activitatea sã fie concentratã pe o evaluare
strict numericã;

• în modelul „colectare-apoi-analizã“, care se bazeazã pe solicitãri, aºa-nu-
mita colectare de tip „Google“ (adunare de date în baza nevoilor de informare ºi
stocarea lor) poate determina omiterea mai multor informaþii în analizã decât
cele colectate iniþial24.
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Într-un articol publicat în 1985, Arthur S. Hulnick puncta faptul cã modelul
de flux „sugereazã cã existã un proces secvenþial în intelligence care se repetã“25,
în care fiecare dintre etapele de bazã este dependentã de cea anterioarã: identifi-
carea nevoii de informaþii, de cãtre consumator; desemnarea sarcinilor; colec-
tare; analizã; producþie; diseminare; formularea deciziei sau a unei solicitãri de
informaþii26.

Tot Arthur S. Hulnick sublinia, douã decenii mai târziu, cã faza de colectare
ºi cea de analizã opereazã concomitent ºi sunt „pe poziþii de egalitate“27. Cei res-
ponsabili cu faza de colectare nu pot aºtepta întotdeauna sã fie „ghidaþi“ în ceea
ce priveºte „golurile“ existente la nivelul bazei de date pentru a începe procesul
de colectare, ele fiind completate pe mãsurã ce acesta înainteazã.

Pe de altã parte, în baza modelului clasic, procesul este transferat dinspre co-
lectare spre analizã, însã „analiºtii nu au nevoie întotdeauna de noi date pentru a
înþelege evenimentele“. Din aceste motive, managerii, nu decidenþii ar fi driver-ii
reali ai colectãrii28.

4. „Prea abstractizat faþã de realitate pentru a fi util“29

Cu toate cã accentul cade cel mai mult pe colectare, cele mai multe eºecuri
în intelligence s-ar datora, însã, potrivit altor experþi, analizei inadecvate sau
inexistente, iar restul – incapacitãþii de a acþiona în urma analizei.

În comunitãþile de informaþii, existã riscul ca datele critice asupra unui su-
biect sã nu fie împãrtãºite dat fiind cã activitatea este organizatã în jurul „con-
ceptului deficitar de ciclu de intelligence“30.

Robert M. Clark atrage atenþia asupra faptului cã, de-a lungul anilor, acesta
„s-a transformat aproape într-un concept teologic: nimeni nu îi mai contestã vali-
ditatea“. Eforturile eficiente în activitatea de informaþii nu se deruleazã ciclic,
dat fiind cã:

• noþiunea defineºte o „serie antisocialã de etape“ ce constrânge fluxul in-
formaþional, separând colectorii de cei responsabili de procesare ºi de analiºti,
iar consecinþa fiind cã fiecare evitã sã îºi asume responsabilitatea pentru produsul
final, în condiþiile în care informaþia este lansatã în responsabilitatea altcuiva;

• în baza viziunii subsumate acestui concept, beneficiarul este conturat „într-un
mod abstract, ca o entitate monoliticã“, în sensul în care componenta de feedback
ar fi absentã, existând un decalaj între diseminare ºi solicitarea de informaþii31.
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O idee similarã, conform cãreia, în secolul al XX-lea, „veriga slabã“ în fluxul
de informaþii nu a fost colectarea sau analiza, ci modul în care intelligence-ul a
fost utilizat de decidenþi, este avansatã de Cristopher Andrew, care aminteºte de
una dintre primele mãsuri propuse, în 1996, de Comisia Aspin-Brown32 în ve-
derea îmbunãtãþirii „performanþelor în intelligence“ în SUA a fost direcþionatã
mai degrabã cãtre decidenþi decât cãtre serviciile de informaþii, în sensul în care
ar fi nevoie de o mai bunã coordonare la nivel politic, atât în ceea ce priveºte ro-
lurile, cât ºi colectarea ºi analiza33.

5. „Trebuie sã existe o modalitate mai bunã de dezvoltare
a unei teorii generale“34

Unul dintre cele mai dezbãtute modele alternative la nivel teoretic este cel de
„matrice“, avansat tot de Arthur S. Hulnick, care statueazã, conform teoriilor
autorului american expuse anterior, existenþa a patru funcþii în intelligence – co-
lectare, analizã, contrainformaþii ºi acþiuni acoperite –, fiecare „operând cumva
diferit de celelalte trei“35, ceea ce conduce, de asemenea, la teoria conform
cãreia existã douã principale variabile: „proces“ – se referã la elementele fiecãrei
funcþii; „succesiune“ – modul în care acestea interacþioneazã36.

În acord cu viziunea lui Arthur S. Hulnick, ºi Loch K. Johnson subliniazã
faptul cã, în realitate, conceptul reprezintã mai puþin „o serie de faze integrate
omogen“ ºi mai mult „o matrice complexã de interacþiuni reciproce între ofiþerii
de informaþii (producãtorii de intelligence) ºi decidenþii politici (consumatorii)“,
caracterizatã de „întreruperi, corecþii intermediare ºi noduri multiple de feedback“37.

Pornind de la premisa cã „fenomenul descris în cadrul fluxului poate fi vãzut
ca un sistem“ ºi aplicând o analizã de sistem, Judith Meister Johnston ºi Rob
Johnston au încercat sa extragã o imagine mai clarã a relaþiilor în cadrul mode-
lului, precum ºi o reprezentare mai bunã a „variabilelor care afecteazã procesul“.

În baza respectivului model, componentele sunt identificate în baza interrela-
þionãrii, a procesului ºi a fenomenelor care influenþeazã atât elementele, cât ºi
fluxul, utilizând patru simboluri pentru reprezentarea acþiunilor ºi relaþiilor din
cadrul sistemului: stocuri, fluxuri, convertori, conectori.
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Înainte de a propune o alternativã la modelul clasic de proces de intelligence,
„incapabil sã facã faþã provocãrilor complexitãþii“, Peter Gill ºi Mark Phythian
avertizeazã cã „o problemã cu alternativele ce încearcã sã furnizeze acurateþe
sporitã este cã, invariabil, sacrificã simplitatea“, riscând sã nu ofere o mai bunã
reprezentare. Cei doi autori au propus îndepãrtarea de structura ciclicã în fa-
voarea uneia în reþea (web intelligence – Figura 2), noþiune „mai exactã“, mai
apropiatã de complexitatea caracteristicã procesului informaþional38.

Figura 2. Reþea de intelligence, model propus de Peter Gill ºi Mark Phythian,
„From Intelligence Cycle to web of intelligence. Complexity and the
conceptualization of intelligence“, în Mark Phythian (ed.), Understanding
the Intelligence Cycle, Studies in Intelligence, London and New York,
Routledge, 2013, p. 36.

Atragând atenþia asupra faptului cã nu este vorba de înlocuirea unui „proces“
cu o „structurã“, experþii avanseazã douã posibile „inovaþii“:

• un model al procesului de intelligence în sine, ce reflectã interacþiunile com-
plexe ºi multiple dintre punctele principale de targeting, colectare, analizã etc.;

• o expunere mai clarã a principalilor factori contextuali (culturã, relaþii ex-
terne, secret, control politic, monitorizare), ce influenþeazã procesul ºi care ar
putea, în schimb, sã fie modificaþi de rezultatele procesului39.
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conceptualization of intelligence“, în Phythian, Mark (ed.), op. cit., p. 34.
39 Ibidem.
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