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DETERMINANTY KSZTA£TOWANIA
POLSKIEGO BEZPIECZEÑSTWA GOSPODARCZEGO.

WYBRANE ASPEKTY

Wœród wa¿nych dziedzin bezpieczeñstwa narodowego wymienia siê bezpieczeñ-
stwo gospodarcze. Warunkiem rozwoju wspó³czesnych pañstw i spo³eczeñstw jest
w³aœciwe kszta³towanie bezpieczeñstwa gospodarczego. Skutecznoœæ i efektywnoœæ
kszta³towania bezpieczeñstwa gospodarczego zale¿y w znacznym stopniu od racjonal-
nego rozpoznania i wykorzystania wielu zmiennych w czasie i przestrzeni determinant.
Celem artyku³u jest przybli¿enie determinant kszta³towania polskiego bezpieczeñstwa
gospodarczego w kontekœcie wybranych aspektów teoretycznych i praktycznych.

W pracy opisano istotê bezpieczeñstwa gospodarczego. Przedstawiono pojêcie i ro-
dzaje determinant tego bezpieczeñstwa w ujêciu teoretycznym, w tym zaproponowano
w³asn¹ klasyfikacjê determinant bezpieczeñstwa gospodarczego. Zwrócono uwagê
na makroekonomiczne determinanty polskiego bezpieczeñstwa gospodarczego.
Przeanalizowano wyniki „Narodowego Programu Foresight Polska 2020” w aspek-
cie determinant kszta³towania polskiego bezpieczeñstwa gospodarczego. Zaprezen-
towano zapisy „Strategii Bezpieczeñstwa Narodowego RP” dotycz¹ce bezpieczeñstwa
gospodarczego.

ISTOTA BEZPIECZEÑSTWA GOSPODARCZEGO

Wa¿nym rodzajem bezpieczeñstwa jest bezpieczeñstwo gospodarcze, nazywane
równie¿ bezpieczeñstwem ekonomicznym. W ramach ogólnego bezpieczeñstwa,
z punktu widzenia dziedziny w jakiej wystêpuje, wyodrêbnia siê obok bezpieczeñstwa
gospodarczego miêdzy innymi nastêpuj¹ce rodzaje bezpieczeñstwa: militarne, poli-
tyczne, ekologiczne, spo³eczne, kulturowe, informacyjne. Warto podkreœliæ, ¿e bezpie-
czeñstwo wymienia siê wœród podstawowych funkcji pañstwa i uznaje siê za dobro
publiczne stanowi¹ce przes³ankê dla interwencjonizmu w³adz publicznych.

Definicje bezpieczeñstwa gospodarczego (ekonomicznego) przedstawiono w lite-
raturze przedmiotu. Najogólniej bezpieczeñstwo gospodarcze mo¿na okreœliæ jako
stan, w którym nie ma zagro¿eñ1. Jednoczeœnie bezpieczeñstwo ekonomiczne definiuje
siê jako ca³okszta³t czynników i uwarunkowañ zabezpieczaj¹cych niezale¿noœæ gospo-
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darki narodowej, stabilnoœæ oraz zrównowa¿enie, gwarantuj¹cych jej doskonalenie
siê2. Natomiast rozwa¿ania w ksi¹¿ce E. Frejtag-Miki, Z. Ko³odziejaka, W. Putkiewi-
cza, Bezpieczeñstwo ekonomiczne we wspó³czesnym œwiecie, prowadz¹ do nastêpuj¹cej
konstatacji: „bezpieczeñstwo ekonomiczne jest to zdolnoœæ systemu gospodarczego
pañstwa (grupy pañstw) do takiego wykorzystania wewnêtrznych czynników rozwoju
i miêdzynarodowej wspó³zale¿noœci ekonomicznej, które bêd¹ gwarantowa³y jego nie-
zagro¿ony rozwój”3.

Wyodrêbnia siê ró¿ne rodzaje bezpieczeñstwa gospodarczego. Wydziela siê miêdzy
innymi bezpieczeñstwa gospodarcze: globalne, miêdzynarodowe, regionalne, narodowe.
Jednoczeœnie mo¿na analizowaæ bezpieczeñstwo wewnêtrzne i zewnêtrzne. Wed³ug
kryterium przedmiotowego (sektorowo-bran¿owego, dziedzinowego) w ramach bezpie-
czeñstwa gospodarczego prowadzi siê rozwa¿ania dotycz¹ce takich rodzajów bezpieczeñ-
stwa jak: rolne i ¿ywnoœciowe, przemys³owe, transportowe, surowcowe i energetyczne,
finansowe, bud¿etowe, walutowe. Zgodnie z tym kryterium mo¿na wyró¿niæ tak¿e
bezpieczeñstwo w dziedzinie kapita³u ludzkiego, które rozpatruje miêdzy innymi wy-
korzystanie kapita³u ludzkiego i wp³yw migracji na funkcjonowanie gospodarki4.

Tabela 1 zawiera kompleksow¹ koncepcjê prezentuj¹c¹ zarys systematyki bezpie-
czeñstwa ekonomicznego.

Tabela 1

Zarys systematyki bezpieczeñstwa ekonomicznego

Kryterium
wyró¿nienia

Zakres (wymiar) treœci pojêcia „bezpieczeñstwo ekonomiczne”

1 2

Zakres pojêciowy 1. Tradycyjne BE – pochodne problemów politycznych i militarnych, okreœlane w tym
ujêciu jako „ekonomiczne aspekty bezpieczeñstwa” (podatnoœæ kraju na przeniesienie
przez p³aszczyznê gospodarcz¹, dzia³añ gospodarczych o charakterze politycznym, skie-
rowanych na os³abienie bezpieczeñstwa kraju).
2. Wspó³czesne – rozszerzanie BE poza kwestie obronno-ekonomiczne i nadawanie pod-
stawowej i wzglêdnie samodzielnej rangi kwestiom bezpieczeñstwa gospodarki (takie
wykorzystanie wewnêtrznych czynników rozwoju i miêdzynarodowej wspó³zale¿noœci
ekonomicznej, które bêd¹ gwarantowa³y niezagro¿ony rozwój).

P³aszczyzny 1. Ogólnoekonomiczna (spo³eczno-ekonomiczna).
2. Obronno-ekonomiczna (wojenno-ekonomiczna).

Forma 1. Przedmiotowe – surowcowe, finansowe, technologiczne, rolne, ¿ywnoœciowe itp.
2. Podmiotowe – wspó³zale¿noœci, zale¿noœci, si³a i trwa³oœæ powi¹zañ.
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2 K. A. K³osiñski, Œwiatowe determinanty bezpieczeñstwa ekonomicznego, w: Bezpieczeñstwo
ekonomiczne pañstw, red. T. Guz, K. A. K³osiñski, P. Marzec, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin
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3 http://www.bezpieczenstwoekonomiczne.pl/definicja.htm; strona internetowa dr. Krzysztofa
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ekonomiczne we wspó³czesnym œwiecie, Politechnika Radomska, Radom 1996; K. Ksiê¿opolski, Eko-
nomiczne zagro¿enia bezpieczeñstwa pañstw. Metody i œrodki przeciwdzia³ania, Elipsa, Warszawa
2004.

4 Zob. I. JaŸwiñski, Bezpieczeñstwo gospodarcze w aspekcie kapita³u ludzkiego, referat na ogól-
nopolsk¹ konferencjê „Z tarcz¹ czy na tarczy? Bezpieczeñstwo Polski a Polska w bezpiecznym œwie-
cie”, Uniwersytet Szczeciñski, Szczecin, kwiecieñ 2008.



1 2

Podmiot
(przestrzeñ)

1. Pañstwa.
2. Grupy pañstw (ugrupowania, regionu).
3. Globalne.

Czas 1. Stan.
2. Proces.

Intensywnoœæ ogra-
niczeñ i sprzecznoœci

1. Stan gospodarki, w którym zapewniono zaspokojenie podstawowych potrzeb.
2. Proces zapewniaj¹cy przetrwanie i rozwój systemu gospodarczego w sytuacji zagro¿enia.
3. Sytuacja, w której sprzecznoœci (wewn¹trz- i miêdzysystemowe) nie prowadz¹ do
wyst¹pienia zagro¿eñ, konfliktów i kryzysów.

Zakres realizowa-
nych wartoœci

1. Pozytywne – zespó³ w³aœciwoœci gospodarki narodowej, o której mo¿emy orzekaæ, ¿e
trwa i siê rozwija (rozwój, dobrobyt).
2. Negatywne – przetrwanie, ochrona osi¹gniêtego poziomu rozwoju i pozycji w uk³adzie
miêdzynarodowym.

Wymiar (relacje
z otoczeniem)

1. Wewnêtrzne – efektywne wykorzystanie wewnêtrznych czynników rozwoju, zgodnie
z preferencjami spo³eczeñstwa (hierarchi¹ wartoœci).
2. Zewnêtrzne – brak zagro¿eñ zewnêtrznych, wykorzystanie wspó³zale¿noœci gospodar-
czych i zasobów zewnêtrznych do przyspieszenia rozwoju i realizacji racji stanu pañstwa.

Cechy wyró¿niaj¹ce 1. Nie mo¿na sformu³owaæ w stosunku do pozytywnego bezpieczeñstwa ekonomicznego
warunku wystarczalnoœci.
2. Znaczenie podstawowe maj¹ wewnêtrzne czynniki rozwoju.
3. Bezpieczeñstwo ekonomiczne buduj¹ adaptacyjnoœæ i podatnoœæ na zmiany, a nie stabi-
lizacja.
4. Sprzecznoœci miêdzy potrzebn¹ wspó³zale¿noœci¹, warunkuj¹c¹ efektywnoœæ i posze-
rzanie rynków, a uzale¿nieniem zewnêtrznym gospodarki.
5. Ograniczona rola pañstwa w kszta³towaniu bezpieczeñstwa ekonomicznego.

Sposób realizacji 1. Indywidualne.
2. Integracja.
3. Wspó³praca.

�ród³o: Podstawy, mechanizmy i procedury kszta³towania bezpieczeñstwa ekonomicznego Polski z punktu widze-
nia narodowej i sojuszniczej strategii obronnej. Kryptonim „PMP-BENSSO”, cz. 1: Metodologia i model badañ
bezpieczeñstwa ekonomicznego kraju, red. Z. Stachowiak, AON, Warszawa 2001, s. 59, za: Bezpieczeñstwo eko-
nomiczne Rzeczypospolitej Polskiej, AON, Warszawa 2003, s. 34–35.

Istotne jest racjonalne prowadzenie polityki publicznej w dziedzinie bezpieczeñ-
stwa gospodarczego i w³aœciwe kszta³towanie jej poszczególnych elementów w uk³a-
dzie morfologicznym. Polityka ta jest czêœci¹ polityki publicznej i w znacznym stopniu
zawiera siê w polityce gospodarczej. Elementami ka¿dej polityki, w tym polityki
kszta³tuj¹cej bezpieczeñstwo gospodarcze, w uk³adzie morfologicznym s¹: jej podmio-
ty i przedmiot, cele i zadania, determinanty (uwarunkowania), zasady, narzêdzia i in-
strumenty, efekty (rezultaty).

POJÊCIE I RODZAJE DETERMINANT
BEZPIECZEÑSTWA GOSPODARCZEGO W UJÊCIU TEORETYCZNYM

Determinanty bezpieczeñstwa gospodarczego to czynniki, które w sposób istotny
wp³ywaj¹ na to bezpieczeñstwo. Kategori¹ analogiczn¹ i bliskoznaczn¹ w stosunku do
pojêcia „determinanty bezpieczeñstwa gospodarczego” jest termin „uwarunkowania
bezpieczeñstwa gospodarczego”. Przyjmowaæ mo¿na przynajmniej dwa podejœcia
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przy okreœlaniu relacji miêdzy tymi pojêciami. Wed³ug pierwszego podejœcia determi-
nanty uznaje siê za szczególnie istotne uwarunkowania – decyduj¹ce i przes¹dzaj¹ce
w kszta³towaniu bezpieczeñstwa. Zgodnie z drugim podejœciem dwa wymienione pojê-
cia traktuje siê jako równorzêdne, to¿same.

Skutecznoœæ i efektywnoœæ kszta³towania bezpieczeñstwa gospodarczego zale¿y
w znacznym stopniu od racjonalnego rozpoznania i wykorzystania wielu zmiennych
w czasie i przestrzeni determinant (uwarunkowañ). Wa¿ne jest, aby polityka publiczna
w dziedzinie bezpieczeñstwa gospodarczego by³a nakierowana na rozpoznanie, pozy-
tywne (wspó³)kszta³towanie determinant oraz neutralizowanie (eliminowanie) lub
ograniczanie determinant niekorzystnych. Determinanty tworz¹ ramy dla prowadzenia
polityki w dziedzinie bezpieczeñstwa gospodarczego, wp³ywaj¹c miêdzy innymi na
cele i kierunki oraz narzêdzia i instrumenty tej polityki. Przyjmuje siê, ¿e w danym mo-
mencie determinanty s¹ zmienn¹ niezale¿n¹, któr¹ nale¿y uwzglêdniaæ, w d³u¿szym
okresie mog¹ stanowiæ przedmiot oddzia³ywañ.

Determinanty bezpieczeñstwa gospodarczego klasyfikuje siê w oparciu o ró¿ne
kryteria. Rodzaje determinant w ujêciu teoretycznym wyodrêbnione ze wzglêdu
na okreœlone kryteria zaprezentowano w tabeli 2. Wydzielaæ mo¿na miêdzy innymi
determinanty wewnêtrzne i zewnêtrzne, nazywane czêsto endogenicznymi i egzoge-
nicznymi.

Tabela 2

Klasyfikacja determinant bezpieczeñstwa gospodarczego

Kryterium Rodzaje determinant

1 2

�ród³o (pochodzenie) – wewnêtrzne
– zewnêtrzne

– endogeniczne (pochodz¹ce z wewn¹trz)
– egzogeniczne (pochodz¹ce z zewn¹trz)

– w³asne
– obce

– polityczne
– prawne
– militarne
– technologiczne
– ekonomiczne
– spo³eczne
– kulturowe
– ekologiczne
– geograficzne
– inne

Zasiêg (skala) oddzia³ywania – miêdzynarodowe
– krajowe
– regionalne
– lokalne

– megaekonomiczne
– makroekonomiczne
– mezoekonomiczne
– mikroekonomiczne
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1 2

Przedmiotowe – rolne i ¿ywnoœciowe
– przemys³owe
– transportowe
– surowcowe i energetyczne
– finansowe
– bud¿etowe
– walutowe
– inne

Charakter – wspólne (ogólne)
– specyficzne (odrêbne)

– iloœciowe
– jakoœciowe

Sprzyjanie bezpieczeñstwu – sprzyjaj¹ce
– neutralne
– niesprzyjaj¹ce (zagro¿enia)

Mo¿liwoœæ kszta³towania – kszta³towalne
– czêœciowo kszta³towalne
– niekszta³towalne

Rozpoznanie – rozpoznane
– czêœciowo rozpoznane
– nierozpoznane

Ranga (waga) – o du¿ej randze (najwa¿niejsze)
– o przeciêtnej randze
– o ma³ej randze

Dynamika, zmiany (w ujêciach
wzglêdnym i bezwzglêdnym)

– o rosn¹cym znaczeniu
– o niezmieniaj¹cym siê znaczeniu
– o malej¹cym znaczeniu

– zmieniaj¹ce siê szybko
– zmieniaj¹ce siê powoli
– niezmieniaj¹ce siê, stabilne (w danym okresie)

�ród³o: Opracowanie w³asne.

Za wa¿ne determinanty bezpieczeñstwa gospodarczego mo¿na uznaæ równie¿
g³ówne uwarunkowania polityki ekonomicznej okreœlone przez B. Winiarskiego5, do
których zalicza siê warunkowania:
� ustrojowo-systemowe:

– ustrój polityczno-spo³eczny – ogó³ zasad, szczególnie prawnych, okreœlaj¹cych
ogólnie organizacjê i sposób funkcjonowania pañstwa,

– system ekonomiczny6 – zbiór powszechnie obowi¹zuj¹cych norm prawnych
i ogólnie akceptowanych zasad reguluj¹cych postêpowanie uczestników procesu
gospodarczego;

� zewnêtrzne:
– miêdzynarodowa sytuacja polityczna, stosunki z s¹siadami,
– przynale¿noœæ do miêdzynarodowych ugrupowañ (organizacji) politycznych,

militarnych, gospodarczych,
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6 Ibidem, s. 31–32.



– miêdzynarodowa sytuacja gospodarcza,
– warunki wymiany (terms of trade);

� wewnêtrzne:
– stan i struktura zasobów przyrodniczych, maj¹tkowych i ludzkich,
– zagospodarowanie przestrzenne kraju i regionów,
– wewnêtrzna sytuacja polityczna,
– stosunki narodowoœciowe,
– stosunek spo³eczeñstwa do w³adzy,
– uk³ad si³ politycznych w kraju.
Rola i znaczenie poszczególnych determinant bezpieczeñstwa gospodarczego oraz

ich grup zmienia siê w czasie i kolejnych fazach rozwoju. Przyk³adowo w warunkach
globalizacji i integracji europejskiej wzros³o znaczenie uwarunkowañ o charakterze
miêdzynarodowym. Zagadnieniem kluczowym w kszta³towaniu bezpieczeñstwa go-
spodarczego jest w³aœciwe rozpoznanie jego determinant oraz koncentracja œrodków
(zasobów) i narzêdzi (instrumentów) na odpowiednio wybranych determinantach, w tym
zw³aszcza na determinantach kszta³towalnych, o du¿ej randze i rosn¹cym znaczeniu.

WYBRANE MAKROEKONOMICZNE DETERMINANTY
KSZTA£TOWANIA BEZPIECZEÑSTWA GOSPODARCZEGO

W procesie kszta³towania bezpieczeñstwa gospodarczego powinno zwracaæ siê
szczególn¹ uwagê na determinanty makroekonomiczne. Sytuacja makroekonomiczna
nale¿y do wa¿nych czynników oddzia³uj¹cych na bezpieczeñstwo pañstwa. Jednocze-
œnie bezpieczeñstwo gospodarcze kraju jest w znacznym stopniu determinowane przez
uwarunkowania miêdzynarodowe, w tym o charakterze makroekonomicznym. Warto
podkreœliæ, ¿e problematyka makroekonomiczna zosta³a szeroko przedstawiona w lite-
raturze. Jednak stosunkowo rzadziej bywa rozwa¿ana w interdyscyplinarnym aspekcie
bezpieczeñstwa narodowego.

Korzystna sytuacja makroekonomiczna tworzy sprzyjaj¹ce podstawy dla funkcjono-
wania spo³eczeñstw i gospodarek oraz rozwoju spo³eczno-gospodarczego. Makroekono-
miczne determinanty decyduj¹ o mo¿liwoœci realizacji stabilizacyjnej funkcji pañstwa,
s³u¿¹cej zapewnieniu, aby gospodarka pozostawa³a w stanie pe³nego zatrudnienia przy sta-
bilnych cenach. Na bezpieczeñstwo gospodarcze wp³ywaj¹ ró¿ne czynniki makroekono-
miczne o charakterze krajowym i miêdzynarodowym, w tym bud¿etowe, pieniê¿ne i rynku
pracy. Wœród czynników bud¿etowych mo¿na wymieniæ przede wszystkim d³ug publicz-
ny, deficyt bud¿etowy i strukturê wydatków bud¿etowych. W ramach czynników pieniê¿-
nych mo¿na uwzglêdniaæ inflacjê i kurs walutowy. Natomiast do czynników rynku pracy
zalicza siê przede wszystkim bezrobocie i aktywnoœæ zawodow¹ spo³eczeñstwa.

Z punktu widzenia kszta³towania determinant bezpieczeñstwa gospodarczego
w aspekcie makroekonomicznym istotna jest realizacja celów tworz¹cych magiczny
czworok¹t celów polityki gospodarczej, którymi s¹:
– wzrost i rozwój gospodarczy (zrównowa¿ony);
– wysoki poziom zatrudnienia;
– stabilnoœæ cen;
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– równowaga w stosunkach gospodarczych z zagranic¹.
Uk³ad wymienionych celów mo¿na rozszerzaæ, uwzglêdniaj¹c kolejne cele, np. takie

jak równowaga bud¿etowa, racjonalny poziom d³ugu publicznego. Wed³ug OECD realiza-
cja celów magicznego czworok¹ta polityki gospodarczej mo¿e oznaczaæ jednoczesne
osi¹ganie7: 3% realnego wzrostu gospodarczego, 5% stopy bezrobocia; 2% stopy inflacji.

Bezpieczeñstwu gospodarczemu sprzyja racjonalne prowadzenie polityki makro-
ekonomicznej, w tym polityk bud¿etowej i pieniê¿nej. Polityka bud¿etowa polega na
kszta³towaniu wielkoœci i struktury dochodów i wydatków bud¿etowych. Wa¿ne jest,
aby respektuj¹c preferencje i potrzeby spo³eczne oraz mo¿liwoœci i rozwój gospodarki
d¹¿yæ do optymalnego ukszta³towania:
– wielkoœci bud¿etu w stosunku do dochodu narodowego (PKB);
– struktury dochodów i wydatków bud¿etowych z uwzglêdnieniem d¹¿enia do osi¹g-

niêcia znacznego udzia³u wydatków na zadania rozwojowe.
Polityka pieniê¿na polega na oddzia³ywaniu na poda¿ pieni¹dza. Cel nadrzêdny tej

polityki za W. Wilczyñskim mo¿na okreœliæ jako „tworzenie warunków sprzyjaj¹cych
racjonalnemu gospodarowaniu wszystkich podmiotów gospodarczych i osób fizycz-
nych przez stabilizacjê pieni¹dza”8. Autor ten podkreœla, ¿e „polityka pieniê¿na
kszta³tuj¹c poda¿ pieni¹dza, jego zasoby w gospodarce powinna przestrzegaæ swo-
istych warunków brzegowych. Poda¿ pieni¹dza nie powinna byæ tak ma³a, by uniemo-
¿liwiaæ podejmowanie racjonalnych przedsiêwziêæ gospodarczych (dolny warunek
brzegowy). Z drugiej strony poda¿ pieni¹dza nie powinna byæ tak wielka, by groziæ
uruchomieniem siê samonapêdzaj¹cej siê inflacji (górny warunek brzegowy)”9.

Wydaje siê, ¿e do wa¿nych zagro¿eñ dla polskiego bezpieczeñstwa gospodarczego
w aspekcie makroekonomicznym mo¿na zaliczyæ:
– przenikaj¹ce z zagranicy skutki œwiatowych i miêdzynarodowych kryzysów gospo-

darczych i finansowych;
– narastanie d³ugu publicznego;
– spadek tempa przyrostu PKB;
– niewykorzystywanie kapita³u ludzkiego;
– niestabilnoœæ poziomu cen;
– niekorzystne zmiany kursów walutowych.

DETERMINANTY KSZTA£TOWANIA
POLSKIEGO BEZPIECZEÑSTWA GOSPODARCZEGO

W ŒWIETLE WYNIKÓW NARODOWEGO PROGRAMU FORESIGHT

Rozwa¿ania dotycz¹ce determinant kszta³towania polskiego bezpieczeñstwa go-
spodarczego mog¹ byæ równie¿ prowadzone w aspekcie wyników „Narodowego Pro-
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7 A. Slany, Stosowana polityka gospodarcza, Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania we Wroc³awiu,
Wroc³aw 2004, s. 13–14.

8 W. Wilczyñski, Rynek i pieni¹dz w Polsce u progu XXI wieku, Wy¿sza Szko³a Bankowa, Poz-
nañ 2000, s. 114.

9 Ibidem, s. 109.



gramu Foresight Polska 2020”10, w którym du¿¹ uwagê zwrócono na problematykê
bezpieczeñstwa, w tym bezpieczeñstwa gospodarczego. Do najwa¿niejszych celów tego
programu zaliczono okreœlenie wizji rozwojowej Polski do 2020 roku oraz okreœlenie
priorytetowych kierunków badañ naukowych i prac rozwojowych, które w wieloletniej
perspektywie wp³yn¹ na przyspieszenie tempa rozwoju spo³eczno-gospodarczego. Ba-
dania typu foresight s³u¿¹ racjonalnemu przewidywaniu przysz³oœci. Realizacji projek-
tu podjê³o siê konsorcjum z³o¿one z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki
PAN, Pentor Research International oraz Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Pro-
gram zosta³ uruchomiony w 2006 roku i w jego ramach kilka tysiêcy ekspertów ze
wszystkich sfer ¿ycia naukowego i spo³ecznego przez kilkanaœcie miesiêcy zastana-
wia³o siê nad sposobami zapewnienia Polsce trwa³ego rozwoju, którego celem bêdzie
rosn¹ca jakoœæ ¿ycia spo³eczeñstwa.

Podczas realizacji „Narodowego Programu Foresight Polska 2020” wykorzystano
nastêpuj¹ce metody badawcze: analizê Delphi, analizê PEST (analizê czynników poli-
tycznych, ekonomicznych, spo³ecznych i technologicznych), krzy¿ow¹ analizê wp³ywów.
Warto podkreœliæ, ¿e okreœlono listê czynników kluczowych, które bêd¹ determinowa-
³y rozwój w perspektywie roku 2020 i jednoczeœnie stanowiæ bêd¹ Ÿród³o niepewnoœci.
Do tych czynników zaliczono: modernizacjê polskich instytucji publicznych (reformy
wewnêtrzne), trendy rozwoju œwiata i Europy (otoczenie zewnêtrzne), gospodarkê
opart¹ na wiedzy (potencja³ kadrowy i naukowo-badawczy, produkcja i transfer wiedzy
do gospodarki i spo³eczeñstwa, innowacyjnoœæ), legitymizacjê polityki rozwojowej
(bilans spo³ecznych, œrodowiskowych, ekonomicznych kosztów modernizacji i po-
ziom akceptacji spo³ecznej).

Wydzielono trzy Pola Badawcze: „Zrównowa¿ony rozwój Polski”, „Technologie
informacyjne i telekomunikacyjne”, „Bezpieczeñstwo”. Ka¿de z tych trzech Pól Ba-
dawczych zosta³o podzielone na Tematy. W ramach Pola „Bezpieczeñstwo” okreœlono
nastêpuj¹ce tematy:
– bezpieczeñstwo ekonomiczne (zewnêtrzne i wewnêtrzne);
– bezpieczeñstwo intelektualne;
– bezpieczeñstwo socjalne;
– bezpieczeñstwo techniczno-technologiczne;
– rozwój spo³eczeñstwa obywatelskiego.

W trakcie prac w ramach Tematu „Bezpieczeñstwo ekonomiczne” wyodrêbniono
nastêpuj¹ce makropriorytety11: zmiany uk³adu si³ w gospodarce œwiatowej, rozwój
i wykorzystanie kapita³u ludzkiego, luka technologiczna, Polska w UE, dostêpnoœæ
i wykorzystanie surowców mineralnych ze szczególnym uwzglêdnieniem surowców
energetycznych, system finansowy w Polsce, zmiany strukturalne w polskiej gospodar-
ce (struktura sektorowa i w³asnoœciowa). W tabeli 3 przedstawiono najwa¿niejsze dzie-
dziny wp³ywu czynników kluczowych na zrównowa¿ony rozwój Polski w temacie
„Bezpieczeñstwo ekonomiczne”.
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11 Ibidem, s. 161.



Tabela 3

Dziedziny wp³ywu czynników kluczowych na zrównowa¿ony rozwój Polski
w temacie „Bezpieczeñstwo ekonomiczne”

Reformy wewnêtrzne Otoczenie zewnêtrzne

– zdolnoœæ do absorpcji zmian demograficznych
(zw³aszcza starzenie siê spo³eczeñstwa);

– skala, charakter, efekty ekonomiczne migracji (z i do
Polski);

– skala poprawy systemu edukacyjnego i rozwoju ka-
pita³u ludzkiego;

– skala poprawy stanu infrastruktury;

– stopieñ bezpieczeñstwa energetycznego (bezpieczeñ-
stwa dostaw, kosztów energii);

– skala redukcji luki technologicznej;

– zmiana poziomu innowacyjnoœci polskiej gospo-
darki;

– zdolnoœæ do przeciwstawienia siê zjawiskom kryzy-
sowym w dziedzinie finansów (publicznych i pry-
watnych)

– rola Polski w gospodarce œwiatowej;

– rola Polski w Unii Europejskiej (w tym dostêpnoœæ
i skala œrodków rozwojowych z bud¿etu UE);

– dostêpnoœæ kapita³u i tempo procesów moderniza-
cyjnych;

– skala, charakter, efekty ekonomiczne migracji (z i do
Polski);

– szanse zapewnienia bezpieczeñstwa energetycznego;

– zdolnoœæ do przeciwstawienia siê zjawiskom kryzy-
sowym w dziedzinie finansów

�ród³o: Wyniki Narodowego Programu Foresight Polska 2020, Warszawa, czerwiec 2009, s. 225.

Przedstawione w tabeli 3 dziedziny mog¹ byæ u¿yteczne w procesie analizy
zewnêtrznych i wewnêtrznych determinant polskiego bezpieczeñstwa gospo-
darczego.

W ramach Narodowego Programu Foresight sformu³owano równie¿ rekomendacje
w obszarze „Bezpieczeñstwo”, zwracaj¹c uwagê na nastêpuj¹ce niedostatecznie rozpo-
znane obszary badawcze12:
– zjawiska rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacji na poziomie przedsiê-

biorstw (mikro) oraz ca³ej gospodarki (makro);
– bariery dla przedsiêbiorczoœci, innowacyjnoœci i gospodarki opartej na wiedzy;
– modele wzrostu gospodarczego, a w szczególnoœci wzrostu opartego na klasycznych

inwestycjach kapita³owych i wzrostu opartego na wiedzy;
– procesy redukcji luki technologicznej w oparciu o import technologii (model daleko-

wschodni z lat 1960. i 1970.) i o rozwój w³asnego sektora B+R;
– zjawiska zwi¹zane ze starzeniem siê spo³eczeñstwa (konsekwencji dla systemów

emerytalnych, s³u¿by zdrowia, rynku pracy);
– wp³yw zmian instytucjonalnych na funkcjonowanie gospodarki polskiej;
– proces reform finansów publicznych i zwi¹zki pomiêdzy skal¹ i struktur¹ wydatków

a rozwojem gospodarczym Polski;
– spo³eczne implikacje procesów g³êbokich reform gospodarczych;
– zmiany funkcjonowania UE i mo¿liwe strategie dzia³ania Polski w procesie reform

Unii.
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DETERMINANTY KSZTA£TOWANIA
POLSKIEGO BEZPIECZEÑSTWA GOSPODARCZEGO

W ŒWIETLE STRATEGII BEZPIECZEÑSTWA NARODOWEGO

Analizy dotycz¹ce determinant kszta³towania polskiego bezpieczeñstwa gospo-
darczego powinny uwzglêdniaæ zapisy „Strategii Bezpieczeñstwa Narodowego Rze-
czypospolitej Polskiej”13, zatwierdzonej w listopadzie 2007 roku. Strategia wyznacza
kierunki polskiej polityki publicznej w dziedzinie bezpieczeñstwa narodowego. Doku-
ment ten wydano w oparciu o art. 4a ust. 1, pkt 1 ustawy z 21 listopada 1967 roku o po-
wszechnym obowi¹zku obrony Rzeczpospolitej Polskiej.

W strategii znaczn¹ uwagê zwrócono na problematykê bezpieczeñstwa gospo-
darczego. W czêœci zatytu³owanej „Uwarunkowania bezpieczeñstwa narodowego Rze-
czypospolitej Polskiej” zauwa¿ono, ¿e „wzrasta znaczenie ekonomicznego wymiaru
bezpieczeñstwa, zw³aszcza bezpieczeñstwa energetycznego”14. Analizuj¹c wyzwania
i zagro¿enia bezpieczeñstwa zaakcentowano, i¿ „w perspektywie d³ugofalowej bezpie-
czeñstwo Polski w znacznej mierze zale¿y od zdolnoœci pañstwa do stawienia czo³a
wyzwaniom, które wykraczaj¹ poza tradycyjnie rozumiane zagro¿enia bezpieczeñ-
stwa. Wyzwania te s¹ konsekwencj¹ sprzê¿onych ze sob¹ procesów politycznych, eko-
nomiczno-spo³ecznych, demograficznych i ekologicznych [...]”15. W tym kontekœcie
miêdzy innymi stwierdzono, ¿e:
– „niepokój budz¹ zmiany demograficzne w Polsce, a szczególnie charakter i skala mi-

gracji z Polski do innych pañstw w poszukiwaniu pracy i lepszych warunków ¿ycia,
a tak¿e malej¹cy przyrost naturalny i w konsekwencji starzenie siê spo³eczeñstwa.
D³ugofalowo spowoduje to niekorzystne przekszta³cenia struktury spo³ecznej, które
mog¹ prowadziæ do za³amania systemu emerytalnego”16;

– „poziom zintegrowania œwiatowego ¿ycia ekonomicznego oraz rynków finanso-
wych powoduje, i¿ gwa³towne zmiany i kryzysy zachodz¹ce nie tylko w najbli¿szym
otoczeniu Polski, ale i w innych rejonach œwiata, mog¹ oddzia³ywaæ negatywnie na
stabilnoœæ, konkurencyjnoœæ i mo¿liwoœci rozwojowe polskiej gospodarki, a tym sa-
mym i bezpieczeñstwo pañstwa”17.
Warto podkreœliæ, ¿e „Strategia Bezpieczeñstwa Narodowego RP” obejmuje oddzielny

podrozdzia³ zatytu³owany „Bezpieczeñstwo ekonomiczne”, w którym ujêto zagadnienia
dotycz¹ce miêdzy innymi energetyki, finansów, przemys³owego potencja³u obronnego, in-
frastruktury transportowej i ³¹cznoœci. Zwrócono uwagê, ¿e „bezpieczeñstwo pañstwa oraz
jego stabilnoœæ musz¹ mieæ trwa³e podstawy gospodarcze. Silna i konkurencyjna gospo-
darka to jeden z podstawowych atutów w polityce wewnêtrznej i zewnêtrznej, a tak¿e
czynnik s³u¿¹cy umacnianiu narodowej to¿samoœci. [...] rozwijaj¹ca siê w szybkim tempie
polska gospodarka decyduje o miêdzynarodowej pozycji pañstwa”18. W aspekcie makro-
ekonomicznym stwierdzono, i¿ „polityka bud¿etowa w zakresie finansów publicznych

68 Ireneusz JA�WIÑSKI
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14 Ibidem, s. 7.
15 Ibidem, s. 8.
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zapewni stabilnoœæ nak³adów na wydatki zwi¹zane z zagwarantowaniem bezpieczeñ-
stwa narodowego oraz trwa³ego rozwoju gospodarczego. Wymaga to przede wszyst-
kim utrzymania równowagi bud¿etowej oraz zad³u¿enia wewnêtrznego i zagranicznego
na odpowiednim, bezpiecznym poziomie”19.

* * *

Bezpieczeñstwo gospodarcze powinno byæ postrzegane jako jedna z kluczowych
dziedzin bezpieczeñstwa narodowego Polski. Wa¿n¹ kwesti¹ w kszta³towaniu polskie-
go bezpieczeñstwa gospodarczego jest w³aœciwe rozpoznanie jego determinant oraz
koncentracja œrodków i narzêdzi na odpowiednio wybranych determinantach, w tym
zw³aszcza na determinantach kszta³towalnych, o du¿ej randze i rosn¹cym znaczeniu.
W tych procesach warto uwzglêdniaæ typologiê determinant bezpieczeñstwa gospo-
darczego. Podstaw¹ bezpieczeñstwa narodowego i gospodarczego jest wysoki poziom
bezpieczeñstwa makroekonomicznego zwi¹zany ze stabilnoœci¹ gospodarki. Determi-
nanty kszta³towania polskiego bezpieczeñstwa gospodarczego mog¹ byæ analizowane
w œwietle wyników „Narodowego Programu Foresight Polska 2020” i zapisów doku-
mentów programowych polityki bezpieczeñstwa narodowego. Korzystne jest, ¿e w wa¿-
nym dokumencie tej polityki „Strategii Bezpieczeñstwa Narodowego RP” deklaruje siê
przywi¹zywanie du¿ej wagi do bezpieczeñstwa ekonomicznego.

STRESZCZENIE

Warunkiem rozwoju wspó³czesnych pañstw i spo³eczeñstw jest w³aœciwe kszta³towanie bez-
pieczeñstwa gospodarczego. Skutecznoœæ i efektywnoœæ kszta³towania bezpieczeñstwa gospo-
darczego zale¿y w znacznym stopniu od racjonalnego rozpoznania i wykorzystania wielu
zmiennych w czasie i przestrzeni determinant. W artykule przybli¿ono wybrane aspekty teore-
tyczne i praktyczne problematyki determinant kszta³towania polskiego bezpieczeñstwa gospo-
darczego. Opisano istotê bezpieczeñstwa gospodarczego. Przedstawiono pojêcie i rodzaje
determinant tego bezpieczeñstwa w ujêciu teoretycznym, w tym zaproponowano w³asn¹ klasyfi-
kacjê determinant bezpieczeñstwa gospodarczego. Zwrócono uwagê na makroekonomiczne de-
terminanty polskiego bezpieczeñstwa gospodarczego. Przeanalizowano wyniki Narodowego
Programu Foresight Polska 2020 w aspekcie determinant kszta³towania polskiego bezpieczeñ-
stwa gospodarczego. Zaprezentowano zapisy Strategii Bezpieczeñstwa Narodowego RP do-
tycz¹ce bezpieczeñstwa gospodarczego.

DETERMINANTS OF POLISH ECONOMIC SECURITY DEVELOPMENT.
SELECTED ASPECTS

ABSTRACT

Condition for the development of modern states and societies is appropriate shaping of eco-
nomic security. Effectiveness and efficiency of economic security development depend largely
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on the rational identification and use of many determinants variable in space and time. This arti-
cle introduces some selected aspects of theoretical and practical issues of determinants of Polish
economic security shaping. The essence of economic security is described. The paper presents
the concept and types of determinants of the security in theoretical approach, including own pro-
posed classification of the economic security determinants. Attention is drawn at the macroeco-
nomic determinants of Polish economic security. The results of the National Programme
Foresight Poland 2020 is analysed in terms of the determinants of Polish economic security
shaping. Provisions of the National Security Strategy of the Republic of Poland on economic se-
curity are presented.
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