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Abstract

Article presents an approach to the national security in the National Secu-
rity Strategy developed in Spain in 2013. Indicates the scope of the strategy, 
which are strategic objectives, complexity and uniqueness of security risks 
and threats. These are the basic values, which represent a suffix to the stra-
tegic lines of action, and the need to reflect the planning and operational 
rules. To illustrate this situation the strategy presents the environment of 
strategy - the surrounding area and the position of Spain - relationships 
- in the world. Risks and threats characteristics is the basis aim for devel-
oping an action plan towards respond to diagnosed risk and threat. Sum-
mary strategic actions for security action is to establish a National Security 
System, which will be executed by the Government.
Keywords: security, National Security Strategy, Spain
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Abstrakt

Artykuł przedstawia podejście do bezpieczeństwa narodowego opracowa-
ne w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Hiszpanii w roku 2013. Wska-
zuje na zakres strategii, której są strategiczne cele, złożoność środowiska 
bezpieczeństwa oraz wyjątkowość ryzyk i zagrożeń. Omawiane są podsta-
wowe wartości, które stanowią wyznacznik dla strategicznych kierunków 
działań, jak również konieczność uwzględnienia planowania i określenia 
zasad działania. Dla zobrazowania sytuacji omawiane jest środowisko 
strategii - jej otoczenie oraz pozycja Hiszpanii - jej relacje - w świecie. Dia-
gnoza ryzyk i zagrożeń stanowi podstawę dla opracowania planu działań 
będących odpowiedzią na zdiagnozowane ryzyka i zagrożenia. Podsumo-
waniem strategicznych działań na rzecz bezpieczeństwa jest ustanowienie 
Systemu Bezpieczeństwa Narodowego, które powierza się Rządowi.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, Strategia Bezpieczeństwa Narodowego, 
Hiszpania

Wprowadzenie

Tematem artykułu jest Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Hiszpanii 
z roku 2013.  Dokument kompleksowo prezentuje strategiczne działania 
na rzecz bezpieczeństwa narodowego. Podejmuje analizę środowiska, 
z którym posiada związki polityczne i gospodarcze oraz odnosi się spraw 
bezpieczeństwa. Strategia prezentuje scenariusze, które opracowano na 
podstawie zdiagnozowanych zagrożeń i ryzyk. 

Problemem badawczym, do którego odnosi się artykuł jest zakres pre-
zentacji i ujęcie tematyki strategii bezpieczeństwa. Celem artykułu jest 
zaprezentowanie podejścia do obszaru  strategicznych działań oraz wska-
zanie połączeń, które są istotne dla całościowego i spójnego ujęcia tematu 
strategii bezpieczeństwa narodowego Hiszpanii, jak rownież wskazanie 
obszarów, które mają istotne znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego 
kraju oraz działań które należy podjać.
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Wstęp

„Istota wielkiej strategii to kombinacja cech i elementów1. Składają się na nią2:  
A/ całościowe podejście do przestrzeni oraz funkcji, jaką ma pełnić,
B/ czas trwania, 
C/ dokładna analiza środowiska,
D/  struktura celów, ich hierarchia jest powiązana z zasobami oraz 

metodami osiągania celów,
E/ podmiot ją realizujący jest zintegrowany i jednolity.

W maju 2013 roku rząd Hiszpanii przyjął drugą Strategię Bezpieczeń-
stwa Narodowego. Jest ona zarazem kontynuacją pierwszej Strategii Bez-
pieczeństwa Narodowego, która powstała w roku 20113. 

Ważnym elementem każdej strategii jest działanie długofalowe. Dzia-
łania krótkofalowe, czy odpowiedzi na reakcje zachodzące w otoczeniu 
są wynikiem strategii długofalowych, płynących z otoczenia. Strategia 
m.in. B.L. Liddell Harta z „wielką strategią” wpisuje się w konieczność po-
siadania i realizację strategii długofalowej. 

Założeniem hiszpańskiej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego z roku 
2013 jest wskazanie działań na rzecz państwa oraz wyzwań aktualnie 
zdiagnozowanych, wykorzystując dostępne zasoby sprawniej i skutecz-
niej.  Strategia ma zwiększać możliwości państwa w zakresie zapobiegania, 
ochrony i reakcji na rosnące, złożone sytuacje środowiska bezpieczeństwa.  
Dla zapewnienia realizacji powyższych celów strategia prezentuje cało-
ściowe odniesienie do bezpieczeństwa narodowego. 

W strategii zwraca się uwagę na dynamiczne i szybko zmieniające się 
otoczenie. Jest to wynikiem szybkiego dostępu do informacji. Taka sy-
tuacja stwarza konieczność dostosowania działań do pojawiających się 
w otoczeniu ryzyk i zagrożeń. 

Na przestrzeni ostatnich 10 lat dynamika zmian była wysoka, wyni-
kała ona z powstających wyzwań oraz nowych technologii. Były one na 
tyle duże, że ich intensywność spowodowała konieczność wprowadzenia 

1  Szczepański J., Polska wobec wyzwań przyszłości, [w:] Podejście strategiczne a bezpieczeństwo 
państwa. Aspekty polityczne i ekonomiczne, Studia i materiały, Polski Instytut Spraw 
Międzynarodowych, Haliżak E., Kuźniar R., Warszawa,  Grudzień 1992, s. 6-7.

2  Ibidem, s. 6-7. 
3  http://www.bbn.gov.pl/pl/prace-biura/publikacje/analizy-raporty-i-nota/4907,Strategia-

bezpieczenstwa-narodowego-Hiszpanii.html?search=87081688(31.03.2015), 
2013-10-01-Strategia_hiszpanska-www2__2_.pdf.
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zmian we wcześniejszych założeniach. Nie zawsze jest to regułą, jednak 
opracowanie strategii wymaga zarówno czasu, jak i analizy otoczenia ze-
wnętrznego i wewnętrznego.

Zakres strategii bezpieczeństwa narodowego

Strategia Hiszanii w swej głównej części wskazuje na istotę strategicznych 
celów. Podkreśla złożoność środowiska bezpieczeństwa wynikającą z oso-
bliwości ryzyk i zagrożeń. Strategia ma prezentować skuteczne działania 
państwa odpowiadające na aktualne wyzwania z pomocą dostępnych 
środków. Tradycyjne zagrożenia są oczywiste dla prowadzenia działań, na-
tomiast istotne są te o ponadnarodowym charakterze. Są one o tyle istotne, 
iż połączenie ich stwarza możliwość przybrania większej siły oraz tworzyć 
nowe obszary zagrożeń, tym samym powodując jego wzrost oraz wpływ 
na inne, nowe obszary. Jako przykład strategia przytacza cyberprzestrzeń, 
będącą trudnym tematem ze względu na brak uregulowań, czy też w nie-
wielkim stopniu obszarem uregulowanym i trudnym do kontroli. 

Strategia nie wymienia wprost strategicznych interesów, jednakże pre-
zentuje je  w poszczególnych rozdziałach nawiązując do analizowanych, 
strategicznych obszarów bezpieczeństwa, identyfikowanych ryzyk i zagro-
żeń oraz działań i zadań w celu ich przezwyciężania. 

Opierając się na obronie strategicznych interesów i wartości projekcja 
Hiszpanii w strategicznym środowisko ma na celu promowanie stabilno-
ści, bezpieczeństwa i  pokoju. Strategia ma lepiej sprostać aktualnym wy-
zwaniom oraz działać na rzecz rozwoju i dobrobytu jej obywateli. Zapew-
nienie bezpieczeństwa spoczywa na rządzie i należy do jego obowiązków, 
należy również do zadań każdego z jej obywateli.  Strategia wskazuje na 
kilka działań, które są istotne z p.w. bezpieczeństwa: 
a- Konieczność myślenia strategicznego, ponieważ zapewnia ono wgląd 

w stan bezpieczeństwa oraz pomaga przewidzieć przyszłe ryzyka 
i zagrożenia;

b- Konieczność ustalania priorytetów, organizowanie zasobów w zakresie 
podejmowania decyzji przez system instytucjonalny dla zapewnienia 
kompleksowego działania, skutecznego i skoordynowanego w zakresie 
bezpieczeństwa;

c- Powierzenie realizacji celów nowej strukturze instytucjonalnej w ra-
mach nowego systemu bezpieczeństwa, którego zadaniem będą strate-
giczne kwestie bezpieczeństwa oraz zarządzanie kryzysowe;
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d- Zaangażowanie i wola polityczna; 
e- Promowanie udziału obywateli w realizacji strategii oraz partnerstwo 

publiczno-prywatne; 
f- Służba polityczna będąca przedmiotem polityki państwa. Realizacja 

polityki jest powierzona premierowi;
g- Ochrona obywateli i państwa. 

Podstawowe wartości

Głównym obszarem bezpieczeństwa narodowego jest obrona konstytucyj-
nych wartości oraz osiąganie ideałów sprawiedliwości, postępu i dobrobytu 
obywateli. Bezpieczeństwo jest filarem ochrony trwałości, stabilności i cią-
głości państwa, także życie i samopoczucie obywateli jest jego elementem. 

Kompleksowe spojrzenie przez krajowe służby bezpieczeństwa ma na 
celu ochronę wolności i dobrobytu obywateli, zapewnienie obrony Hisz-
panii, jej zasad i wartości konstytucyjnych. W ramach zadań konstytucyj-
nych wskazuje sie na:
•	 Zagwarantowanie demokratycznego współistnienia jej obywateli,
•	 Ochronę obywateli w swobodnym wykonywaniu ich praw i wolności.

Powyższe zadania należą do dwóch organów mających charakter cy-
wilny – Korpus Narodowy – policja oraz Gwardia Cywilna – wojskowy. Są 
one odpowiedzialne za utrzymanie bezpieczeństwa publicznego. 

Planowanie i zasady działania

  Przedmiotem polityki państwa jest bezpieczeństwo narodowe, które wy-
maga planowania, określania zadań i stałego działania. Narodowa Strate-
gia Bezpieczeństwa jest podstawowym działaniem polityki Narodowego 
Bezpieczeństwa Publicznego. Zawiera wytyczne, które przypisują dostęp-
ne zasoby dla skutecznej jej realizacji, diagnozuje środowisko bezpieczeń-
stwa, określa ryzyka i zagrożenia. Jednocześnie wskazuje, że jest to pod-
stawowe narzędzie dla wszystkich poziomów zarządzania, a celem jest 
określanie nowych potrzeb i okoliczności wskazanych przez zagrożenia. 
Wskazano zasady raportowania strategii Hiszpanii. Zaliczono do nich:
1.	JEDNOŚĆ	 DZIAŁANIA	 –	 obejmuje	 zaangażowanie,	 koordynac-
je	 i	 harmonizacje	 podmiotów	 i	 zasobów	 państwa,	 współprace	 pub-
liczno-prywatną	oraz	zaangażowanie	społeczeństwa.	To	także	kompl-
eksowe	podejście	do	bezpieczeństwa,	obejmujące	wszystkie	jego	wym-
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iary	wraz	z zarządzaniem	za	pośrednictwem	Krajowego	Systemu	Bez-
pieczeństwa	kierowanego	przez	Prezesa	RM.

2. PRZEWIDYWANIE I ZAPOBIEGANIE  – to działania rządu mające 
na celu wykrywanie potencjalnych zagrożeń wpływających na bezpiec-
zeństwo narodowe. 

3. WYDAJNE I ZRÓWNOWAŻONE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW – 
wykorzystanie zasobów w oparciu o ustalanie priorytetów wraz z opty-
malizacją ich wykorzystania, dokładne monitorowanie i ocena wyników 
oraz kierowanie. 

4. ODPORNOŚĆ, WYDAJNOŚĆ I PRZYWRACANIE  – koordynacja 
zasobów ludzkich i materialnych w celu przezwyciężania kryzysów oraz 
minimalizacji negatywnych skutków. 

Środowisko strategii

Strategia bezpieczeństwa Hiszpanii składa sie z 5 rozdziałów. Mają one 
tworzyć całościowe podejście do tematyki bezpieczeństwa wewnętrznego 
oraz działań zewnętrznych:  
1.  Rozdział pierwszy prezentuje kompleksową wizję bezpieczeństwa 

narodowego, 
2. Rozdział drugi przdstawia bezpieczeństwo Hiszpanii w świecie,
3.  Rozdział trzeci wyszczególnia czynniki ryzyka i zagrożenia dla 

bezpieczeństwa,  
4. Rozdział czwarty określa strategiczne kierunki działań,
5. Rozdział piaty prezentuje nowy System Bezpieczeństwa Narodowego.

Bezpieczeństwo Hiszpanii w świecie jest priorytetem państwa, a iden-
tyfikacja ryzyk i zagrożeń jest podstawowym celem i strategicznym dzia-
łaniem dla wyznaczania kierunków polityki oraz funkcjonowania nowego 
systemu bezpieczeństwa narodowego. 

Rozdział pierwszy prezentuje aktualne środowisko bezpieczeństwa, 
określa zakres bezpieczeństwa narodowego. Jest nim całościowe i kom-
pleksowe działanie państwa mające na celu ochronę wartości i dobrobyt 
obywateli, zapewnienie i obronę konstytucyjnych zasad i wartości. Działa-
nia mają również przyczyniać sie do utrzymania bezpieczeństwa między-
narodowego, w tym jej sojuszników oraz partnerów w celu wywiązania 
się ze zobowiązań oraz umów. W rozdziale mowa jest o podmiocie odpo-
wiedzialnym za utrzymanie i  realizacje polityki bezpieczeństwa, ktorym 
jest Rząd. Wskazuje się  na organy administracji publicznej, na których 
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spoczywa obowiązek przyczyniania się do realizacji zadań. Podkreśla się 
koniczność współpracy całego społeczeństwa na rzecz bezpieczeństwa na-
rodowego. Określono zasady mające przyczyniać się do właściwej realiza-
cji strategii oraz przezwyciężania sytuacji kryzysowych poprzez minimali-
zację i eliminację negatywnych, przyszłych konsekwencji. 

Rozdział drugi  – jego przedmiotem jest bezpieczeństwo Hiszpanii 
w zglobalizowanym świecie. Wskazuje się na konkurencyjność oraz szyb-
ką dynamikę zmian, jak również wynikające z tych zmian ryzyka i zagro-
żenia, które mogą nieść duże możliwości dla hiszpańskiego społeczeństwa. 

Analiza środowiska została przeprowadzona w odniesieniu do pod-
miotów – partnerów, jak i krajów, kontynentów, które zostały uznane za 
istotne i ważne z p.w. bezpieczeństwa:
•	 Unia Europejska,
•	 Morze Śródziemne,
•	 Ameryka Łacińska,
•	 USA wraz ze stosunkami transatlantyckimi,
•	 Afryka,
•	 Azja,
•	 Australia,
•	 Rosja,
•	 Relacje z ONZ oraz pozostałe militarne organizacje.  

W strategii wskazuje się na czynniki zwiększające bezpieczeństwo i do-
brobyt Hiszpanii, wymieniając postęp i mechanizmy efektywnego zarzą-
dzania w obszarach gospodarczym, finansowym i politycznym w ramach 
działań UE. 

Określa się jednocześnie kraje stabilne, demokratyczne , o wysokim 
poziomie rozwoju, do których zaliczono kraje obszaru Morza Śródziem-
nego. Takie środowisko sprzyja jednocześnie bezpieczeństwu krajów tego 
regionu. Dla utrzymania bezpiecznej sytuacji w regionie Hiszpania będzie 
promować inicjatywy UE oraz międzynarodowe na rzecz bezpieczeństwa 
w regionie, w tym inicjatywy sprawiedliwego rozwiązywania konfliktów.

Ameryka Łacińska wymieniana jest, jako strategiczny region. W inte-
resie narodowym jest przyłączenie sie do ważnego i strategicznego obecnie 
regionu.  Brazylia i Meksyk wymienione są, jako główne państwa – „głów-
ni gracze” 4 i strategiczni partnerzy dla Hiszpanii oraz w regionie Pacyfiku. 

4  http://www.defensa.gob.es/politica/seguridad-defensa/, Estrategia de Securidad National. 
Un projecto compartido, Gobierno de Espana 2013, s. 2.
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Dla Sojuszu Północnoatlantyckiego Hiszpania służyć może, jako pomost 
w regionie Azji i Pacyfiku. 

Relacje ze Stanami Zjednoczonymi są kluczowe dla zarządzania obsza-
rem euroatlantyckim i priorytetowe dla zarządzania w zakresie przyszłych 
wyzwań, a USA jest jednym z jej głównych sojuszników. 

Istotnym również czynnikiem dla bezpieczeństwa jest wzrost liczby 
ludności hispanojęzycznej, decydującym w relacjach z USA. Relacje USA 
z Kanadą stanowią wspólną płaszczyznę dla działań na rzecz skuteczności 
wspólnych wyzwań. 

Afryka jest obszarem działań Hiszpanii na rzecz obniżenia poziomu 
skrajnego ubóstwa i niedorozwoju, zacofania gospodarczego, a Sahel, Za-
toka Gwinejska oraz Róg Afryki są dla bezpieczeństwa Hiszpanii szczegól-
nie istotne.

Azja w strategii Hiszpanii wskazywana jest na centrum przyszłego świa-
ta ze względu na jej centralne położenie geopolityczne. Wskazuje się na 
koniczności działań dwustronnych, działań w ramach UE w celu ochrony, 
promowania, wzmacniania powiązania i stosunków z Azją.  Punkty zapal-
ne w Afganistanie, Pakistanie i Korei Północnej lub też powiązane z rosz-
czeniami terytorialnymi Chin mają wpływ na całą społeczność między-
narodową.  Wspieranie konsolidacji azjatyckich struktur na rzecz bezpie-
czeństwa oraz zwiększanie obecności w regionie i intensyfikacja działań 
w ramach istniejących agencji ochrony będą rownież w zakresie działań 
kraju. Wskazuje się na współpracę z Australią w strategicznych sektorach 
ze wzgledu na kluczową rolę w regionie. 

Rosja  – to kluczowy i strategiczny uczestnik środowiska bezpieczeń-
stwa przede wszystkim ze względu na:
•	 sąsiedztwo z UE,
•	 rynek energetyczny dla Europy

ONZ w strategii zajmuje szczególne miejsce ze względu na globalną 
współpracę, pokój i bezpieczeństwo międzynarodowe. Współpraca i wie-
lostronne działania mające globalny wymiar mogą znaleźć swoje rozwią-
zania na forum ONZ. 

Rozdział trzeci odnosi się do ryzyk i zagrożeń mających wpływ na bez-
pieczeństwo narodowe. Do ryzyk i zagrożeń zaliczono:
•	 Konflikty zbrojne,
•	 Zagrożenia terroryzmem, 
•	 Cyberzagrożenia, 
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•	 Przestępczość zorganizowana,
•	 Niestabilność gospodarcza i finansowa,
•	 Wrażliwość energetyczna,
•	 Rozprzestrzenianie broni masowego rażenia, 
•	 Nielegalna emigracja,
•	 Szpiegostwo,
•	 Zagrożenia wynikające z sytuacji kryzysowych oraz klęski żywiołowe,
•	 Zagrożenia dla przestrzeni morskiej,
•	 Zagrożenia dla infrastruktury krytycznej oraz zagrożenia dla podst-

awowych usług.
Wyróżniono również inne czynniki, które same w sobie nie powodują 

ryzyk lub zagrożeń, jednakże zostały wskazane z uwagi na ich rozmiar. 
Zaliczono do nich: 
•	 Zmiany klimatyczne,
•	 Ubóstwo,
•	 Nierówność,
•	 Ekstremizm ideologiczny,
•	 Brak równowagi demograficznej,
•	 Rozprzestrzenianie szkodliwego wykorzystania nowych technologii, 

Rozdział czwarty nawiązuje w swojej formie do ryzyk i zagrożeń zde-
finiowanych w rozdziale trzecim i w nawiązaniu do nich określa obszary 
priorytetowych działań dla zapewnienia bezpieczeństwa kraju. Określo-
no 12 działań, które są istotne. Odpowiadają one jednocześnie funkcjom 
zdefiniowanym w rozdziale drugim, ale także nawiązują do partnerstwa 
publiczno-prywatnego, jak również do propagowania kultury bezpieczeń-
stwa, w tym optymalizacji dostępnych zasobów i wzmocnienia współpra-
cy międzynarodowej. To podejście czyni Strategie zbieżną z określonymi 
strategicznymi kierunkami działań. Wskazuje się także, na konieczność 
zapewnienia realizacji strategii poprzez nowy system bezpieczeństwa na-
rodowego i silny system krajowy. 

Rozdział piąty prezentuje nowy System Bezpieczeństwa Narodowego. 
Jego zadaniem będzie ochrona bezpieczeństwa narodowego, optymaliza-
cja funkcjonowania, zintegrowane i sprawne działanie środków przezna-
czonych na realizację założonych celów. 
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Hiszpania w świecie

Obrona ważnych i strategicznych interesów Hiszpanii w świecie jest celem 
bezpieczeństwa Narodowego. Wskazuje się na międzynarodowy wymiar 
bezpieczeństwa, wielobiegunowy świat, a zarządzanie w tych warunkach 
jest trudne i skomplikowane. Podkreśla się trudność rozróżnienia między 
bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym. Transfer władzy między 
państwami, rosnące znaczenie regionu Azji i Pacyfiku, przemiany w świe-
cie arabskim, przyjęcie nowej strategii USA, wzrost roli grup społecznych 
i jednostek mają wpływ na bezpieczeństwo. 

Ponadnarodowych charakter wyzwań prowadzi do konieczności szero-
kiego podejścia do bezpieczeństwa. Wskazuje się na położenie Hiszpanii 
między Europą a Afryką północną, miedzy Morzem Śródziemnym i Atlan-
tykiem. Dwa autonomiczne miasta na Balearach i Wyspach Kanaryjskich 
- Ceuta i Melilla.  Europa i Morze Śródziemne to dwa główne priorytety 
strategiczne dla bezpieczeństwa Hiszpanii.  Rozwój sytuacji w tych regio-
nach będzie mieć w dużej mierze wpływ na bezpieczeństwo. Afryka sta-
nowi poważne wyzwania, a  Ameryka Łacińska jest ważnym regionem dla 
obecności Hiszpanii na tym kontynencie. Strategicznym priorytetem jest 
utrzymanie odpowiedniego przygotowania i zdolności to przeciwdziała-
nia zagrożeniom. 

Wskazuje się na obszary, które są istotne dla utrzymania odpowiednie-
go poziomu bezpieczeństwa, zaliczając do nich5:
•	 uprzywilejowana pozycja geostrategiczna,
•	 innowacyjność i zaawansowane sektory, 
•	 wizerunek zewnętrzny, 
•	 uniwersalny język i kulturowe powiązanie z Ameryką Łacińską,
•	 demokracja i praworządność,
•	 dziedzictwo kulturowe i potencjał turystyczny, 
•	 multilateralizm oraz obecność w międzynarodowych organizacjach, 
•	 solidarność.

W strategii podkreśla się pozycję Hiszpanii w świecie, jej system konsty-
tucyjny oparty na wolności i szacunku do drugiego człowieka6, język – miks 

5  http://www.defensa.gob.es/politica/seguridad-defensa/, Estrategia de Securidad National. 
Un projecto compartido, Gobierno de Espana 2013, s. 12.

6  Konstytucja Hiszpanii obejmuje 46 artykułów mających związek i z prawami i wolnościami 
obywatelskimi, w: Konstytucja Hiszpanii z 27 grudnia 1978 znowelizowana 27 sierpnia 
1992 , Biblioteka sejmowa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008, s. 17.  
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kultury i cywilizacji milionów ludzi.  Hiszpania w  planach strategicznych 
musi działać na wielu obszarach, promować międzynarodowe, wielostronne 
inicjatywy, co wynika z jej uczestnictwa w organizacjach międzynarodowych. 

Ryzyka i zagrożenia

Określa sie nowe zagrożenia i ryzyka, których nie było w przeszłości, a któ-
re zalicza sie do tradycyjnych, m.in. konflikty zbrojne. Wskazuje się na 
nowe, mające charakter ponadnarodowym. Zalicza sie do nich m.in. mię-
dzynarodowy terroryzm, zorganizowaną przestępczość, rozprzestrzenia-
nie broni masowego rażenia, cyberataki, szpiegostwo. Nowy charakter 
zagrożeń i  ryzyk powoduje, że trudne jest do zidentyfikowania ich po-
chodzenie oraz występuje „brak jednego ośrodka ciężkości”.  Jednocześnie 
wymiar złożoności wymaga nie tylko współpracy w kraju, ale też wielo-
stronnej współpracy poza jego granicami. Podkreśla sie, że działania jed-
nostronne i pojedyncze nie będą skuteczne, ponieważ będą niekompletne 
i częściowe, dlatego wymagają podjęcia interdyscyplinarnego i wspólnego 
działania oraz koncepcji bezpieczeństwa w XXI wieku. 

Hiszpania należy do jednych z krajów najbardziej zaawansowanych 
w dziedzinie bezpieczeństwa. Jej największym wzwaniem na rzecz bezpie-
czeństwa jest kryzys finansowy i gospodarczy, należy do najważniejszych 
działań i zadań stojących przed Państwem i rządem. W strategii wyróż-
niono czynniki mające wpływ na ciągłe zmiany środowisk, wymieniając:
•	 ewolucja ośrodków władzy w ramach nowych rosnących potęg,
•	 konsolidacja nowych podmiotów międzynarodowych,
•	 zwiększone znaczenie i wpływ osób indywidualnych,
•	 zmiany demograficzne,
•	 wzrost roli technologii w społeczeństwach opartych na wiedzy,
•	 wzrost współzależności, 
•	 wzrost konkurencji w obszarach energetycznym, żywności oraz gosp-

odarczym, politycznym i prawnym.
Do ryzyk i zagrożeń zaliczono:

1. KONFLIKTY ZBROJNE
Rozpoznanie przyszłych konfliktów w celu dostosowania możliwości 

organizacji. Konflikty w strategii Hiszpanii mają podłoże wewnętrznych 
problemów państw i dotyczą  państw upadłych, mają związki z nielegalną 
działalnością. Są to rownież konflikty etniczne lub mające związek z rywa-
lizacją o zasoby naturalne. Wskazuje się na możliwości postawania z ich 



• 217WYMIAR BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO…

udziałem innych ryzyk i zagrożeń, które mogą wpływać na bezpieczeństwo 
społeczności międzynarodowej oraz bezpieczeństwo Hiszpanii, mogą one 
także ułatwiać przemyt oraz rozprzestrzenianie broni. 

„Dziś globalna współzależność zmniejszyła prawdopodobieństwo kla-
sycznych konfrontacji między państwami, ale konflikty zbrojne nadal sta-
nowią zagrożenie dla bezpieczeństwa „7.
2. TERRORYZM

Tematyka zagrożenia terroryzmem ma swoje szczególne miejsce w stra-
tegii Hiszpanii, przede wszystkim ze względu na historyczne uwarunkowa-
nia wynikające z działalności organizacji ETA. Aby zapobiegać, zniechęcić 
i przezwyciężać ewentualne zagrożenia do zadań rządu należy ustanawianie 
priorytetu dla walki z tym zagrożeniem. Strategia klasyfikuje terroryzm i za-
grożenia dżihadu. W szczególności wymienia sie Alk aide, działania w opar-
ciu o  fanatyzm. Wskazuje się również na próby narzucenia jedynej i wy-
łącznej religii Islamu. Nowe technologie oraz globalny dostęp do informacji 
umożliwiają takie działania. Wymienia sie m.in.: próby rekrutacji członków, 
zdobywanie zasobów, wykonywanie i inicjowanie ataków. 

Położenie Hiszpanii intensyfikuje to zagrożenie. Konieczna jest dalsza 
intensyfikacja działań poprzez współpracę międzynarodową w obszarze 
policji, sądownictwa oraz wywiadu, umowy międzynarodowe czy też po-
rozumienia dwu- i wielostronne. Wieloletnia walka i zdobyte doświad-
czenia pozwalają krajowi na skuteczną walkę z zagrożeniami, ale też jej 
doświadczenie może przyczyniać się do stworzenia wartości dodanej dla 
społeczności międzynarodowej.
3. ZAGROŻENIA DLA CYBERPRZESTRZENI 

Ataki w cyberprzestrzeni to obszar generujący wysokie koszty ekono-
miczne z jednej strony, a z drugiej możliwość utraty zaufania społecznego. 
Łatwość dostępu, powszechność powodują tworzenie nowych czynników 
ryzyka i zagrożeń. Cyberataki, cyberterroryzm, cybeprzestepczość, kra-
dzieże, hackerstwo polityczne są narzędziami agresji w  stosunku do in-
stytucji publicznych i prywatnych oraz osób. Działania te są przedmiotem 
grup terrorystycznych i zorganizowanych sieci przestępczych, firm oraz 
osób. Mogą mieć one negatywny wpływ zarowo na infrastrukturę tech-
niczną, ale rownież na zjawiska naturalne. Priorytetem ma być zapewnie-

7  http://www.defensa.gob.es/politica/seguridad-defensa/, Estrategia de Securidad National. 
Un projecto compartido, Gobierno de Espana 2013, s. 25.
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nie „integralności, poufności i dostępności systemów”8 w obszarze usług 
oraz infrastruktury krytycznej. 
4. ZORGANIZOWANA PRZESTĘPCZOŚĆ

Ponadnarodowy charakter przestępczości może destabilizować poli-
tyczne i ekonomiczne podstawy krajów. Działania te z kolej wpływają na 
bezpieczeństwo. Organizacje przestępcze mogą współpracować ze sko-
rumpowanymi rządami, organizacjami paramilitarnymi oraz grupami 
terrorystycznymi. Przestępczość zorganizowana przede wszystkim może 
tworzyć „inne ryzyka i  zagrożenia”9, które mogą wpływać na osłabianie 
państwa, osłabiać demokracje oraz utrudniać wzrost gospodarczy. Pozo-
stałe inne działania, jak piractwo, handel narkotykami, ludźmi oraz te, 
które wpływają ograniczająco na prawa człowieka są powiązane z grupami 
i organizacjami przestępczymi i  terrorystycznymi, powodują zagrożenia 
dla całego środowiska. 

Zwraca sie uwagę na czynniki, które sprzyjają zorganizowanej przestęp-
czości i jednocześnie mogą zwiększać zjawiska, ich zakres oraz przynosić 
korzyści dla organizacji przestępczych: 
a- Poprawa szlaków komunikacyjnych, 
b- Zwiększone przepływy towarów i usług.

Położenie geograficzne Hiszpanii sprawia, że kraj jest narażony na niele-
galną imigrację i przestępczość gospodarczą, a jej organizacje mogą przeni-
kać w struktury rządowe kraju. Jest to kolejne zagrożenie mogące mieć bez-
pośredni wpływ na bezpieczeństwo narodowe oraz interesy Hiszpanii w ob-
szarze politycznym, gospodarczym, społecznym i ochronie praworządności. 
5. NIESTABILNOŚĆ EKONOMICZNA I FINANSOWA

Określa się ją jako główny czynnik ryzyka i zagrożenia. Bezpieczeń-
stwo ekonomiczne w coraz większym stopniu staje się częścią bezpieczeń-
stwa narodowego. Destabilizacja systemu finansowego i gospodarczego są 
częstsze i bardziej zróżnicowane. Na główne przyczyny wskazuje się:
a- Raje podatkowe,
b- Pranie brudnych pieniędzy,
c- Wadliwe działanie organów nadzorczych,
d- Nielegalne działania. 

8  Ibidem, s. 27.
9  http://www.defensa.gob.es/politica/seguridad-defensa/, Estrategia de Securidad National. 

Un projecto compartido, Gobierno de Espana 2013, s. 27.



• 219WYMIAR BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO…

„Wzajemne powiązania i różnorodność podmiotów gospodarczych”10 
mogą prowadzić do ryzyk, a globalizacja wymusza współpracę. Sytuacje 
m.in. w obszarze gospodarczym wymagają szybkiej reakcji organizacji 
międzynarodowych, krajów oraz innych organizacji. 
6. WRAŻLIWOŚĆ ENERGETYCZNA

W strategii omawia się na dwa czynniki wpływające na bezpieczeństwo 
energetyczne:
a-	Nadmierne uzależnienie dostaw surowców z zagranicy,
b-	Niskie podłączenie gazu i energii elektrycznej do Europy. 

Kraje szybko rozwijające się, w których powstaje zwiększone zapotrze-
bowanie na energię może prowadzić do powstawania konfliktów, które-
go podłożem jest rosnąca konkurencja o ograniczone zasoby surowców. 
Wg strategii energia określana jest jako „klucz do postępu” gospodarczego 
oraz prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa11.  Przedstawiono do-
datkowo czynniki, od których zależy bezpieczeństwo energetyczne:
a- Odpowiednia podaż surowca po przystępnej cenie, 
b- Bezpieczeństwo urządzeń i sieci transportowych,
c- Równowaga ekologiczna.

W przypadku ropy i gazu występuje inna zależność - brak stabilności 
obszarów, w których występują surowce. Porusza się zagadnienia bezpie-
czeństwa w odniesieniu do gromadzenia i produkcji węglowodorów, dzia-
łalność terrorystyczną rozwijaną w obszarach występowania surowców, 
drogi transportu – szlaki komunikacji morskiej, m.in. Kanał Sueski, oraz 
cieśnina Ormuz. Negatywny wpływ mogą stanowić również blokady celo-
we lub przypadkowe mogące prowadzić do zakłóceń w dostawach. 
7. ROZPRZESTRZENIANIE BRONI MASOWEGO RAŻENIA

Rozprzestrzenianie broni, systemy jej przenoszenia (pociski balistyczne, 
czy też wyrzutnie) stanowią „poważne zagrożenie dla miedzynarodowego 
pokoju i bezpieczenstwa”12.   W roku 2003 Unia Europejska wprowadzila 
w strategii przepisy dotyczące kontroli i eksportu surowców, jednakże ist-
nieją państwa, ktore nie stosują się do wytycznych.  Zgrożenia wynikające 
z eksportu produktów chemicznych o podwójnym zastosowaniu, ryzyka 
związane z nabywaniem przez grupy terrorystyczne materiałów chemicz-
nych oraz innych, powodować mogą nowy wymiar zagrożenia. Zagroże-

10  Ibidem, s. 28.
11  http://www.defensa.gob.es/politica/seguridad-defensa/, Estrategia de Securidad National. 

Un projecto compartido, Gobierno de Espana 2013, s. 29.
12  Ibidem, s. 30.
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niem i ryzykiem jest również posiadanie przez niektóre kraje broni jądro-
wych, chemicznych i biologicznych, radiologicznych materiałów, a także 
możliwość posiadania ich przez grupy terrorystyczne i  niepaństwowe.  
Jako źródła niepokoju i czynniki zagrażające wskazuje się na:
a- Dostęp przez niepaństwowe grupy terrorystyczne do środków stanow-

iących podstawę do produkcji, 
b- Rozwój programów balistycznych oraz rakiet i bezzałogowych statków 

powietrznych,    
c- Posiadanie broni jądrowych, chemicznych i biologicznych, radiolog-

icznych materiałów przez niektóre kraje, jak również grupy terrory-
styczne i niepaństwowe. 

8. NIELEGALNA MIGRACJA
Przewiduje się dalszy wzrost liczby ludności na świecie zwłaszcza 

w  Afryce i Azji, a wraz z nim wzrost ubóstwa, nierówność społeczną, 
wojny, zagrożenia dla środowiska, słabości instytucjonalne, autorytarne 
reżimy i nielegalne migracje. Wskazuje się na atrakcyjność UE, jako miej-
sca – schronienia dla ludzi z najróżniejszych środowisk. Zjawisko migracji 
międzynarodowej dotyczy zarówno Europy, jak i Hiszpanii – migrantów 
mających prawa – legalnych, jaki i tych nielegalnych.

Działania w zakresie ograniczenia tego zjawiska mogą nie rozwiązać sy-
tuacji, dlatego scenariusz Hiszpanii stawia na rozwiązania w zakresie edu-
kacji i ochrony rządu wraz z aktywną promocją zjawiska imigracji, jako 
pozytywnego wymiaru dla sfery gospodarczej, społecznej i kulturalnej13.  

W strategii wskazuje się na zjawiska imigracji, które będą szczególnie 
monitorowane:
„a)  wzrost procesów nieadekwatności i brak ich identyfikacji osłabiają-

cych spójność społeczną,
b)  wzrost niepokojów społecznych spowodowanych pogorszeniem 

warunków życia i wzrost procesów wykluczenia,
c)  tworzenie gett miejskich i ich wpływ na życie, spójność społeczna i in-

tegracje imigrantów,
d)  wzrost wrażliwości migrantów, jako formy wyzysku w pracy, działania 

zorganizowanych grup przestępczych związanych z handlem ludźmi 
i giprzemytem narkotyków.”14

13  http://www.defensa.gob.es/politica/seguridad-defensa/, Estrategia de Securidad National. 
Un projecto compartido, Gobierno de Espana 2013, s. 32.

14  Ibidem, s. 33.



• 221WYMIAR BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO…

9. SZPIEGOSTWO
Szpiegostwo w obecnych czasach, w zglobalizowanym świecie ma dużo 

większe możliwości ze względu na dostępność do technologii informacyj-
nych i komunikacyjnych. Celem działań szpiegowskich są obszary związa-
ne z pozyskaniem informacji o znaczeniu15:
a- Strategicznym 
b- Politycznym 
a- Ekonomicznym 

W obszarze szpiegostwa zidentyfikowano m.in. działalności związane z16:
a- Szpiegostwem gospodarczym, 
b- Nielegalnym pobieraniem informacji, w tym również poufnych danych,
c- Naruszaniem własności intelektualnej oraz technologii o znaczeniu 

krytycznym, 
d- Próby wywierania wpływu na decyzje polityki gospodarczej.
10. NAGŁE WYPADKI I KATASTROFY

Strategia wymienia ryzyka i zagrożenia, które są powodowane nie tylko 
czynnikami zewnętrznymi, wywołane naturalnymi zjawiskami, ale też są 
to zjawiska wywołane działalnością człowieka lub mieszane, jak:
a- tsunami w Japonii rok roku 2011, 
b- awaria jądrowa w Japonii w roku 2011 w Fukushimie,
c- katastrofy naturalne – trzęsienia ziemi,
d- powtarzające sie powodzie,
e- duże pożary.

Powyższe zjawiska mogą także wywoływać inne katastrofy ekologiczne. 
Przykładem jest trzęsienie ziemi w Japonii w marcu 2011, które spowo-
dowało rozpadnięcie części lodowca na Antarktydzie17. Szczególną uwagę 
zwraca się na duże pożary występujące w Hiszpanii cyklicznie,  stanowiące 
poważny problem.  Wynikiem  katastrof są inne zjawiska będące konse-
kwencją pożarów. Wśród zagrożeń wymienia sie:
a- brak zrównoważonego wykorzystania zasobów wodnych,
b- pustoszenie regionów,

15  http://www.defensa.gob.es/politica/seguridad-defensa/, Estrategia de Securidad National. 
Un projecto compartido, Gobierno de Espana 2013, s. 33.

16  Ibidem, s. 34.
17  http://www.ekologia.pl/wiadomosci/srodowisko/japonskie-tsunami-zaszkodzilo-

antarktydzie,15817.html.
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c- rozprzestrzenianie sie chorób oraz pandemie, których wynikiem są 
masowe przesiedlenia ludności, nielegalny handel zwierzętami oraz 
produktami zwierzęcymi, 

d- pojawienie sie nowych chorób, w tym także znanych, które przez ostat-
nie dziesięciolecia nie występowały, jak gruźlica i  pryszczyca. 

11. PODATNOŚĆ PRZESTRZENI MORSKIEJ 
Brak kontrolowanej przestrzeni morskiej sprawia, że zjawiska ryzyk 

i zagrożeń mogą rozprzestrzeniać się szybciej niż w przypadku powierzch-
ni powietrznej i gruntów. Regulacje przestrzeni morskiej nadal nie umoż-
liwiają pełnej kontroli, a działalność człowieka na morzu systematycznie 
rośnie. Strategia wskazuje na wzrost działań z zakresu:
a- handelu narkotykami,
b- nielegalnej imigracji i piractwa,
c- działalność grup terrorystycznych na morzu mający wymiar narodowy 

i ponadnarodowy.
W strategii wskazuje sie na znaczący wymiar tego zjawiska ze względu na:

a-	90% importu odbywa się droga morska, a eksport stanowi ponad 60%,
b-	Dostawy energii oraz ropy i gazu.
Bezpieczeństwo obywateli i żeglugi to zadanie strategiczne, podobnie 

konieczność zapewnienia bezpieczeństwa całego ekosystemu. Transport 
substancji chemicznych, niebezpiecznych i szkodliwych materiałów wy-
maga bezpieczeństwa. 

12. PODATNOŚĆ INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ  
I PODSTAWOWYCH USŁUG
Sektor usług i skomplikowane systemy je obsługujące wymagają za-

pewnienia ich bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo obywateli, dobrobyt go-
spodarczy i społeczny, zdrowie, podstawowe funkcje społeczne oraz funk-
cjonowanie instytucji państwowych, samorządowych wymienia sie jako 
istotne dla bezpieczeństwa i funkcjonowania państwa oraz obywateli. Bez-
pieczeństwo infrastruktury krytycznej jest działaniem strategicznym. Po-
chodzenie ryzyk  i zagrożeń może być zarówno naturalne, jak i wywołane 
błędami człowieka, czy też awariami technologicznymi.  
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Reakcja na ryzyka i zagrożenia

Strategia omawia strategiczne kierunki działania, które nawiązują do zi-
dentyfikowanych ryzyk i zagrożeń w rozdziale trzecim. 

Zidentyfikowano 12 obszarów – zakresów działań wraz ze wskazaniem 
celu działań dla każdego z  osobna. Obszary są powiązane ze zidentyfi-
kowanymi i omówionymi ryzkami i zagrożeniami.  Podejście to stanowi 
konsekwentne odniesienie do zakresu strategii, jej przedmiotu oraz ziden-
tyfikowanych ryzyk i zagrożeń bez których identyfikacja obszarów oraz 
określenie celów działań byłaby utrudniona. 

Rysunek 1. Podstawy dla działań strategicznych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Hiszpanii

1. OBRONA NARODOWA -  rozwiązywanie konfliktów zbrojnych wyni-
kających z interesów wewnętrznych oraz wynikających z członkostwa 
w organizacjach międzynarodowych - UE, NATO, ONZ oraz innych,  
wynikających z umów sojuszniczych  i partnerskich. 

2. WALKA Z TERRORYZMEM – zmniejszenie podatności społeczeństwa 
na ataki i zagrożenia terrorystyczne. 

3. CYBERBEZPIECZEŃSTWO  – zapewnienie sieci i systemów infor-
matycznych oraz wzmacnianie zdolności zapobiegania, wykrywania 
i reagowania na ataki w cyberprzestrzeni. 

4. WALKA Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ ZORGANIZOWANĄ  – działania 
uniemożliwiające tworzenie zorganizowanych grup przestępczych oraz 
zapobieganie konsolidacji działalności przestępczej.

5. BEZPIECZEŃSTWO GOSPODARCZE I FINANSOWE – zmniejszenie 
rynków nierównowagi gospodarczej, zwalczanie działalności przestęp-
czej, promocja modelu zrównoważonego wzrostu gospodarczego, wz-
mocnienie obecności gospodarczej Hiszpanii na rynkach międzynar-
odowych, zapewnienie odporności kluczowych usług ekonomicznych 
i finansowych. 

6. BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE  – dywersyfikacja źródeł en-
ergii, zapewnienie bezpieczeństwa dostaw i transportu.
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7. NIEROZPRZESTRZENIANIE BRONI MASOWEGO RAŻENIA  – 
zapobieganie poliferacji, uniemożliwienie dostępu do substancji nie-
bezpiecznych dla terrorystów, przestępców oraz ochrona ludności.

8. ZARZĄDZANIE PRZEPŁYWAMI MIGRACYJNYMI – zapobieganie, 
kontrolowanie i  zarządzanie przepływani migracyjnymi na granicach 
Hiszpanii oraz w obszarze UE.

9. KONTRWYWIAD – przyjęcie środków w celu obrony strategicznych, 
politycznych i ekonomicznych interesów w celu zapobiegania, wykry-
wania i neutralizowania działań pochodzących z innych krajów. 

10.  OCHRONA – SYTUACJE KRYZYSOWE I KATASTROFY – ustanow-
ienie Krajowego Systemu Ochrony obywateli na rzecz zapewnienia 
właściwej reakcji na sytuacje kryzysowe i  katastrofy spowodowane 
przyczynami zewnętrznymi – naturalnymi oraz działaniami człowieka 
celowymi i przypadkowymi.  

11.  BEZPIECZEŃSTWO NA MORZU  – promowanie polityki bezpiec-
zeństwa dla żeglugi i  transportu morskiego, ochrona krytycznej in-
frastruktury morskiej, ochrona życia ludzkiego na morzu, zapobiega-
nie i przeciwdziałanie aktom terrorystycznym, ochrona i zabezpiec-
zenie wybrzeża oraz inne działania mające na celu ochronę środowiska 
i zasobów morskich. 

12.  OCHRONA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ – wzmocnienie in-
frastruktury dostarczającej podstawowe usługi dla społeczeństwa. 

W ramach powyższych obszarów i celów do osiągnięcia zostały określo-
ne zadania.  Dla każdego z obszarów określono kilka zadań.  Zakres zadań 
dotyczy zagadnień m.in. związanych z edukacją społeczeństwa, działania-
mi mającymi na celu lepsze wykorzystane najnowszej techniki komunika-
cyjnej i informacyjnej, wprowadzenie procedur i mechanizmów służących 
lepszemu monitorowaniu oraz zwiększaniu skuteczności działań, współ-
praca międzynarodowa, lepsze i skuteczne zarządzanie oraz inne. 

System Bezpieczeństwa Narodowego

Głównym celem Systemu Bezpieczeństwa Narodowego jest ochrona bez-
pieczeństwa narodowego. Działania prowadzone w ramach strategii mają 
cechować zoptymalizowanie, zintegrowanie oraz elastyczność.  To sys-
tem, który będzie w stanie dostosować się do zmian, nieprzewidzianych 
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sytuacji w środowisku, skutecznie i kompleksowo reagować na wyzwania 
w aktualnym świecie. 

Realizacja strategii Bezpieczeństwa Narodowego odbywać się będzie 
pod kierownictwem i przywództwem premiera rządu. Jednocześnie usta-
nawia się Radę Bezpieczeństwa Narodowego (RBN), która będzie organem 
wspierającym Premiera w działaniach na rzecz realizacji Strategii.  RBN to 
organ kolegialny, w skład którego wchodzą specjalne komitety wspierające 
prace premiera. 

W strategii szczegółowo określa się strukturę RBN oraz jej podstawowe 
zasady, zakres działań,  jej zadania, a także zasady i sposób monitorowania 
oraz kontrolę realizacji Strategii Bezpieczeństwa Narodowego.  Wskazuje 
się również na konieczność dokonywania aktualizacji i okresowej oceny 
Strategii Bezpieczeństwa Narodowego. Powodem dla tego typu działań 
jest dynamika wysoka zmian w środowisku bezpieczeństwa.  

Podsumowanie

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Hiszpanii to aktualna ocena sytu-
acji i diagnoza środowiska bezpieczeństwa, identyfikacja ryzyk i zagrożeń 
oraz plan działań w odniesieniu do obszarów, które odpowiadają zidenty-
fikowanym ryzykom i zagrożeniom.  Strategia porusza obszary trudne do 
zdiagnozowania,  jednakże są one istotne dla całościowego ujęcia proble-
matyki zagrożeń i ryzyk. Prezentacja nowego Systemu Zarządzania Bez-
pieczeństwem zamyka temat strategii wskazując jak będzie odbywała się 
jej realizacja.   
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