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Wstęp 
 

Dialektyka związków i zależności między determinantami wzmacniają-
cymi a osłabiającymi bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, musi być 
postrzegana z wielu punktów widzenia. Istotne jest zwłaszcza wskazanie 
płaszczyzn ich występowania. Takie podejście ma swoje uzasadnienie 
w fakcie, iż w bardzo złożonej, turbulentnej i szybko zmieniającej się rze-
czywistości XXI wieku teoria i praktyka nie dostarczają wspólnych argu-
mentów na rzecz rozwiązywania problemów bezpieczeństwa ekonomicz-
nego. Teoria nie nadąża za potrzebami praktyki, odwołuje się do dalece 
nieskoordynowanych działań i nieustannie eksperymentuje, przywołując 
metodę prób i błędów. W takiej sytuacji postrzeganie istoty bezpieczeń-
stwa ekonomicznego wymaga daleko idącego przewartościowania, 
zwłaszcza w kwestii zarządzania nim. W większym stopniu musi uwzględ-
niać ono pierwiastki wyzwań wskazujących zarówno zagrożenia, jak 
i szanse rozwojowe naszego kraju. 
 
                                                 

1 Tematykę determinantów kształtowania bezpieczeństwa ekonomicznego Autorzy 
artykułu podjęli już wcześniej w publikacjach: Z. Stachowiak, A. Dziurny, Instytucjonalne 
determinanty kształtowania bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, [w:] S. Jaczyński, J. 
Kunikowski (red. nauk.), Kultura bezpieczeństwa. Potrzeby i uwarunkowania, tom I, 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce, 2016, s.455-490; oraz 
[w]: Dylematy zarządzania bezpieczeństwem ekonomicznym państwa – ujęcie 
instytucjonalne, Nowa ekonomia instytucjonalna a nauki o zarządzaniu, WSzB, Gdańsk-
Gdynia, 2016. 
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Istota i dylematy zarządzania  
bezpieczeństwem ekonomicznym 

 
Istota zarządzania bezpieczeństwem ekonomicznym jest pochodną 

samego postrzegania zarządzania jako rodzaju kierowania opartego na 
władzy organizacyjnej wynikającej z prawa własności zasobów (ludzi, 
rzeczy, środków finansowych), polegającego na planowaniu, 
organizowaniu, przewodzeniu i kontrolowaniu pracy członków organizacji 
oraz wykorzystaniu wszelkich dostępnych zasobów do osiągania wszelkich 
celów2. Kryje ona w sobie głęboką refleksję nad złożoną egzystencją 
społeczną, kulturową, prawną, polityczną, ekonomiczną, a także militarną 
człowieka (ludzi). Częste przeciwstawianie wojny jako metody sprawiania 
bezpieczeństwa - pokojowi jako formy trwania bezpieczeństwa wskazuje 
jednocześnie na kwestię dwubiegunowości zarządzania bezpieczeństwem. 
Wynikający zaś z niej dualizm przywoływać musi paradygmat człowieka 
bezpiecznego, to jest takiego, którego celem jest zapoczątkowanie, 
utrzymanie i prolongowanie życia.  

Pytanie zasadnicze odnoszące się do każdej sytuacji zarządzania 
bezpieczeństwem ekonomicznym musi brzmieć: „Jak poprawić system 
bezpieczeństwa?”3 Odpowiedź nie jest łatwa, bowiem „w coraz bardziej 
złożonej, turbulentnej i coraz szybciej zmieniającej się rzeczywistości XXI 
wieku trzy zasadnicze sfery działalności człowieka: po pierwsze – sfera 
teorii, po drugie – badania (szczególnie zaś badania empiryczne) i po trze-
cie praktyka – nie idą, …. „ramię w ramię” w rozwiązywaniu problemów 
bezpieczeństwa i zarządzaniu nim, a może nawet ich drogi rozchodzą 
się.”4 W tej sytuacji będzie uzasadnione postawienie tezy, iż w obszarze 
zarządzania bezpieczeństwem ekonomicznym, teoria nie nadąża za po-
trzebami praktyki. W tej sytuacji wobec pogłębiającej się złożoności syste-
mu społeczno-gospodarczego kreującego bezpieczeństwo ekonomiczne 
kraju powoduje narastanie ograniczeń rozwojowych obarczonych „społe-
czeństwem ryzyka”. Zarządzanie bezpieczeństwem ekonomicznym w ta-
kich warunkach wymaga daleko idącego przewartościowania. Nie może 
być jedynie efektem narzucanej woli politycznej lub partyjnej, lecz w coraz 
większym stopniu winna uwzględniać pierwiastki społeczne i kulturowe.  

Istotną kwestią praktyki funkcjonowania bezpieczeństwa ekonomicz-
nego państwa jest zarządzanie nim. Jest to proces dalece złożony, ukie-
                                                 

2 Por., W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. 
Uwarunkowania. System, AON, Warszawa, 2011, s.301. 

3Por., Nasze światowe podwórko. Raport Komisji do spraw światowego kierowania, 
PWE, Warszawa, 1996, s. 103-111. 

4 M. Cieślarczyk, Teoretyczne, metodologiczne i praktyczne aspekty zarządzania 
bezpieczeństwem w pierwszej dekadzie XXI wieku, [w:] M. Lisiecki (red. nauk.), 
Zarządzanie bezpieczeństwem – wyzwania XXI wieku, Warszawa, 2008, s.15. 
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runkowany na wykorzystanie - zgodnie z przyjętą polityką bezpieczeństwa 
ekonomicznego i strategii jej realizacji - wiedzy i zdolności zasobów ludz-
kich, kreowanie i wykorzystanie pozostałych zasobów gospodarczych oraz 
sprostanie wyzwaniom współczesnego świata. Odnosić trzeba je zarówno 
do wymiaru narodowego, jak i ponadnarodowego, przywołując jednak inne 
instrumentarium (metody, środki, narzędzia). Pożądane koncepcje zarzą-
dzania bezpieczeństwem ekonomicznym muszą być przy tym wyrazem 
konsensusu społeczności co do sposobu kierowania swym losem. 

Idea zarządzania bezpieczeństwem ekonomicznym powinna uwzględ-
niać takie spojrzenie na ten proces, które by z jednej strony odpowiadało 
wyzwaniom cywilizacyjnym, z drugiej zaś strony jednocześnie uwzględnia-
ło pierwotne i podstawowe zadanie państwa, to jest dbanie o zaspokojenie 
interesów społeczeństwa, które reprezentuje i państwa jako instytucji. 
Trzeba mieć przy tym na uwadze również fakt, iż mimo że zarządzanie 
bezpieczeństwem spoczywa na instytucjach publicznych państwa, to reak-
cje na nie dotyczą całego społeczeństwa. Od systemu zarządzania bez-
pieczeństwem ekonomicznym oczekiwać należy zapewnienia działań na 
rzecz realizacji podstawowych celów w sytuacji, która wynika z konieczno-
ści zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego i odpowiedniego wypo-
sażenia podmiotów uczestniczących w tym procesie w odpowiednie in-
strumentarium (środki, kompetencje).  

Zarządzanie bezpieczeństwem ekonomicznym musi być nieustannie 
dostosowywane do zmieniających się warunków, musi być zmuszane do 
reakcji na konkretne sygnały pochodzące z obszarów problemowych. Bez-
pieczeństwo to winno być zbudowane na partnerstwie sieci instytucji i pro-
cesów. Prymat nad zarządzaniem bezpieczeństwem musi spoczywać na 
nadzorze instytucjonalnym, którego zapleczem będą skoordynowane siły 
i kwalifikacje agend państwowych oraz organizacji społecznych. Taka idea 
jest widoczna w konstrukcji systemu zarządzania bezpieczeństwem eko-
nomicznym, który podobnie jak ogólny system zarządzania bezpieczeń-
stwem narodowym składa się z podsystemu kierowania, który to w pol-
skich realiach tworzą takie instytucje jak: prezydent RP, organy admini-
stracji rządowej i samorządowej oraz organy dowodzenia siłami zbrojnymi 
RP; a także podsystemy wykonawcze, do których zaliczyć należy: wyspe-
cjalizowane w dziedzinie bezpieczeństwa siły i środki państwa (dyploma-
cja, siły zbrojne, wywiad, kontrwywiad, Policja, Straż Graniczna, Straż Po-
żarna, służby ratownicze, formacje obrony cywilnej), pozostałe elementy 
struktury państwowej, w tym szczególnie: podmioty gospodarcze i podmio-
ty informacyjne (media, nauka, kultura). Jest on uregulowany konkretnym 
systemem prawnym w państwie5. 

                                                 
5 Por., E. Nowak, M. Nowak, Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego. Zarządzanie 

bezpieczeństwem, Difin, Warszawa, 2011, s.148. 
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W realiach narodu i państwa wytyczne do zarządzania bezpieczeń-
stwem ekonomicznym można odnaleźć w najwyższej rangi regulacjach 
państwowych, jakimi są konstytucje. Zapisy Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej z 6 kwietnia 1997 roku6 wskazują nie tylko zakres niezbędnych 
przedsięwzięć na rzecz zarządzania, lecz także instytucje odpowiedzialne 
za ich realizację. Szczegółowe zapisy Konstytucji wskazują, że zapewnie-
nie bezpiecznego bytu i rozwoju jest podstawą działalności państwa, okre-
ślającą funkcje, które spełnia, przypisane organom władzy w związku 
z zapewnieniem ochrony i obrony państwa w warunkach pokoju, kryzysu 
i wojny. Polegają one na zapewnieniu: niepodległości państwa, niepodziel-
ności jego terytorium oraz bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic.  

Nakreślona przez Konstytucję wizja bezpieczeństwa ekonomicznego 
państwa zakłada misję działań, które są wielopłaszczyznowe i wielokierun-
kowe. Koncentrując się na zapewnieniu bytu i rozwoju społeczeństwa 
i państwa, muszą uwzględniać jednocześnie liczny zbiór atrybutów zarzą-
dzania bezpieczeństwem ekonomicznym. Tworzy go zbiór właściwości 
tych działań, a mianowicie: działania państwa muszą jawić się jako po-
chodna wartości, potrzeb i interesów określających jego byt i rozwój; 
uwzględniać istniejące i potencjalne wyzwania, zagrożenia i szanse, które 
są lub mogą być podstawą modyfikacji zarówno polityki, jak i strategii; być 
wyrazem realizacji misji państwa ściśle związanej z jego wizją oraz formu-
łowanymi w tym zakresie celami; muszą być długofalowe, obliczone na 
uzyskanie określonych efektów w czasie; muszą realizować cele zarówno 
w sposób koncepcyjny, to jest odpowiadający strategii jako koncepcji dzia-
łania, jak i w sposób praktyczny, to jest odpowiadający strategii jako meto-
dzie (metodom) działania7. 

W procesie zarządzania bezpieczeństwem ekonomicznym dostrzegać 
należy potrzebę daleko idącego współdziałania podsystemu kierowania 
i podsystemów wykonawczych. Ujawniają się one zarówno w postaci po-
wiązań: normatywnych (to znaczy ustalających hierarchię organów władzy 
i aparatu wykonawczego oraz ich kompetencje); decyzyjnych (wynikają-
cych ze stosunku zwierzchności i podporządkowania, a wiążących się 
z wydawaniem postanowień, decyzji administracyjnych oraz rozkazów); 
informacyjnych (którymi są oddziaływania służące komunikowaniu się po-
szczególnych elementów sytemu zarządzania bezpieczeństwem wewnątrz 
tej organizacji oraz komunikacji z otoczeniem zewnętrznym); jak również 
współdziałania (to jest wzajemnego oddziaływania poszczególnych ele-
mentów systemu zarządzania bezpieczeństwem narodowym) oraz mate-

                                                 
6 Por., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 6 kwietnia 1997 r., Dz. U. z 1997 r., 

nr 78, poz. 483. 
7 Por., J. Gryz, Zarys teorii podstaw bezpieczeństwa, AON, Warszawa, 2010, s. 51. 
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rialno-energetyczne (obejmujące działania o charakterze finansowym, pro-
dukcyjnym i usługowym)8. 

Mechanizmy funkcjonowania bezpieczeństwa ekonomicznego muszą 
uwzględniać funkcjonowanie państwa w różnych sytuacjach, od sytuacji 
pokoju, poprzez sytuację kryzysu po sytuację wojny. W odniesieniu do 
każdej z tych sytuacji należy sprecyzować: podział wewnętrznych zadań 
i zewnętrznych kompetencji instytucji (organizacji) uczestniczących 
w kształtowaniu bezpieczeństwa ekonomicznego; zasady współdziałania 
członków tej organizacji; jej wewnętrzną strukturę adekwatną do potrzeb. 
Warunki te umożliwiają zbudowanie systemu zarządzania bezpieczeń-
stwem, obejmującego władze wszystkich szczebli, instytucje sektora pu-
blicznego i prywatnego oraz całe społeczeństwo (wszystkich obywateli). 

 
 

Identyfikacja i charakterystyka dylematów zarządzania 
bezpieczeństwem ekonomicznym 

 
Zarządzanie bezpieczeństwem ekonomicznym w konkretnej rzeczywi-

stości społeczno-gospodarczej napotyka na liczne dylematy, trudne, ale 
i konieczne kwestie do rozwiązania. Tworzą one zbiór kwestii wymagają-
cych rozpoznania w poszukiwaniu nowego podejścia do problemu bezpie-
czeństwa ekonomicznego9. Wskazać trzeba przede wszystkim następują-
ce dylematy: metodologiczny, ideologiczny, polityczny, historyczny, socjo-
logiczno-psychologiczny, prawno-legislacyjny, etyczno-moralny, technolo-
giczny oraz logistyczny.  

Podłożem dylematu metodologicznego - ujawniającego się zarówno 
w sferze nauki, jak i praktyki – jest częste szermowanie pojęciem „bezpie-
czeństwo ekonomiczne” – co uznać należy jako przejaw pewnej mody 
prowadzącej w konsekwencji do dewaluacji tego pojęcia. Relacja ta jest 
szczególnie ważna w kontekście suwerenności ekonomicznej i interesu 
narodowo-państwowego oraz racji stanu. Pojęcie bezpieczeństwa ekono-
micznego jest przy tym niekiedy traktowane jako klucz do wszystkiego, jawiąc 
się w konsekwencji jako fikcja – zarówno naukowo-badawcza, jak i publicy-
styczna. Wywołuje ono często cały szereg pytań konkretyzujących tę kwestię.  

Dylemat metodologiczny przejawia się także w miarach bezpieczeń-
stwa ekonomicznego. Zawodzą bowiem zarówno syntetyczne jak i szcze-
gółowe jego mierniki w wymiarze ogólnym oraz progowym. Wszystkie te 
propozycje zmierzają do uwzględnienia nie tylko kwestii wzrostu gospo-
darczego, lecz także sprawiedliwości społecznej, ochrony wartości kultu-
rowych, jakości rządzenia i zarządzania gospodarką oraz spraw publicz-
                                                 

8 Por., E. Nowak, M. Nowak, Zarys …, s.148. 
9 Por., Z. Stachowiak, Teoria i praktyka mechanizmu bezpieczeństwa ekonomicznego 

państwa. Ujęcie instytucjonalne, AON, Warszawa, 2012, s.49-66. 
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nych i dbałości o środowisko naturalne, a także propozycje, by pomiar do-
brostanu uwzględniał takie kwestie jak: materialny standard życia (docho-
dy, konsumpcja, bogactwo) zdrowie, wykształcenie, aktywność i praca, 
system polityczny, związki i stosunki społeczne, środowisko naturalne 
z uwzględnieniem obecnych i przyszłych warunków; oraz brak poczucia 
bezpieczeństwa zarówno w sferze ekonomicznej, jak i fizycznej10. 

Drugim istotnym dylematem jest dylemat ideologiczny. W odniesie-
niu do bezpieczeństwa ekonomicznego i zarządzania nim sprowadza się 
do zadania pytania: kto za taki stan rzeczy odpowiada: rynek – państwo? 
Odpowiedź na to pytanie tkwi w cechach charakterystycznych obu tych 
instytucji11. Większość czołowych ekonomistów opowiada się za ich utrzy-
maniem w określonych proporcjach. Argumentem za takim poglądem jest 
sytuacja narastania coraz wyraźniejszego rozdźwięku pomiędzy rzeczywi-
stością a konwencjonalną wiedzą oraz groźbami dla gospodarki, przedsię-
biorczości i skutecznego rządzenia, przy znaczącym wpływie sektora pry-
watnego na sektor publiczny w warunkach rosnących w siłę przedsię-
biorstw ponadnarodowych oraz postępującego przejmowania władzy od 
akcjonariuszy i rad nadzorczych przez menadżerów przedsiębiorstw12. 

Dylemat ideologiczny ma charakter ustrojowy. Doświadczenia histo-
ryczne w krajach transformujących swoje gospodarki – mimo że status 
ustroju został w nich konstytucyjnie określony – nie zostały dostatecznie 
satysfakcjonująco rozwiązane. Spośród wielu przeszkód dla tego procesu 
na czoło wysuwa się brak zrozumienia idei społecznej gospodarki rynko-
wej. 

Z dylematem ideologicznym wiąże się ściśle dylemat polityczny. Jest 
pochodną prawidłowości zaobserwowanej już w dalekiej historycznej prze-
szłości, to jest dążeniem do narzucenia przez państwo politycznie, ekono-
micznie i militarnie przewodzące innym państwom swego modelu wzorca 
postępowania. Państwo wiodące uznaje go za najlepszy, który nie tylko 
odróżnia go od reszty modeli społeczno-gospodarczych, ale w jego prze-
konaniu zapewnia dobrobyt społeczny. Regułą jest również to, że narzu-
cony model z czasem staje się mniej wyraźny i mniej atrakcyjny. To z kolei 
staje się przesłanką do poszukiwania nowych rozwiązań. Takie sytuacje ze 
zdwojoną siłą ujawniły się na przełomie XX i XXI wieku na płaszczyźnie 
dróg wyboru transformacji systemowej, generalnie ukierunkowanej na sys-

                                                 
10 Por., E. Mączyńska, Dylematy kształtowania społeczno-gospodarczego ładu 

przyszłości, [w:] Forum Myśli strategicznej. Doświadczenia i perspektywy, Biuletyn PTE 
2010, nr 6, s. 28. 

11 Por. G. Przesławska, Ekonomiczna rola państwa w ujęciu nowej ekonomii 
politycznej, [w:] B. Polaszkiewicz, J. Boehlke, Ład instytucjonalny w gospodarce, UMK, 
Toruń, 2006, s. 35-48. 

12 Por., J.K. Galbraith, Gospodarka niewinnego oszustwa. Prawda naszych czasów, 
MT Biznes, Warszawa, 2005. 
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tem gospodarki rynkowej, w dominującej części społecznej gospodarki 
rynkowej.  

Poszerzająca się jednak niesprawność modelu gospodarki rynkowej 
w Europie Zachodniej zaczęła rodzić dylematy dalszych poszukiwań, by 
reformujące się gospodarki odwoływały się zarówno do modeli ekonomicz-
nych, jak i społecznych. Przywoływano przede wszystkim modele: konty-
nentalny – europejski (nadreński model społecznej gospodarki rynkowej – 
Niemcy, Austria; socjaldemokratyczny model – Francja; concertazione – 
Włochy; skandynawski model gospodarki – Szwecja, Dania, Norwegia), jak 
również amerykański model (anglosaski – USA, Kanada, Wielka Brytania). 
Obie te grupy modeli gospodarki rynkowej istotnie różnią się od siebie pod 
względem modelowych założeń, jak również pod względem roli i znaczenia 
instytucji gospodarczych, a także  kultury ekonomicznej13. Efektem orien-
tacji na jeden ze wskazanych modeli powinny stać się przewartościowania 
założeń polityki społeczno-gospodarczej, uwzględniającej w coraz szer-
szym zakresie pojęcie bezpieczeństwa, a w ślad za tym zmianę ról instytu-
cji mających wpływ na jego kształtowanie.  

Pojęcie bezpieczeństwa wiązać należy z ładem gospodarczym, po-
rządkowaniem gospodarki i stworzeniem gospodarczego ustroju równowa-
gi, ukierunkowanego na godzenie wzrostu gospodarczego z potrzebami 
społecznymi i ekologicznymi oraz potrzebami i wymaganiami teraźniejszo-
ści a wyzwaniami przyszłości. Oznacza więc to także, że dylemat politycz-
ny to także wybór polityki gospodarczej sprzyjającej realizacji idei bezpie-
czeństwa ekonomicznego oraz wybór strategii jej realizacji. W swej istocie 
może mieć ona charakter wolnorynkowy lub interwencjonistyczny. Również 
wybór strategii – przez którą należy rozumieć realizację polityki gospodar-
czej - ma podłoże polityczne. Jej istota dotyczy także strategii bezpieczeń-
stwa ekonomicznego. Może mieć charakter strategii unilateralnej (jedno-
stronnej), której istotą jest dominacja pierwiastków protekcjonizmu i inter-
wencjonizmu lub multilateralnej (wielostronnej)14.  

Problematyka bezpieczeństwa ekonomicznego państwa rodzi również 
dylemat historyczny. Powinna być postrzegana, na co wskazuje wiele 
argumentów historii gospodarczej, w wymiarze historycznym. Początkowo 
była rozpatrywana przez pryzmat jednostronnej realizacji polityki państwa, 
a dopiero z czasem zaczęto postrzegać ją przez pryzmat strategii wielo-
stronnej. Takiego podejścia dowodzi historia gospodarcza, poczynając od 

                                                 
13 Por., E. S. Phelps, Sprawiedliwość powszechnej swobody przedsiębiorczości: 

Arystoteles, Hayek, Tocqueville i Rawls, [w:] W. Bieńkowski, M-J. Radło, Wzrost 
gospodarczy czy bezpieczeństwo socjalne?, PWN, Warszawa, 2010, s. 15-18. 

14 Por., R. Włoch, Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, [w:] K. A. Wojtaszczyk, A. 
Materska-Sosnowska, Bezpieczeństwo państwa, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 
Warszawa, 2009, s. 101-106. 
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wielkich odkryć geograficznych po dzień dzisiejszy, że życie gospodarcze 
nie było nigdy domeną wyłącznej suwerenności państwa. Wymiernym po-
ziomem bezpieczeństwa ekonomicznego stało się bogactwo państwa.  

Po czasowej - od ostatnich dekad XVIII wieku, aż po pierwszą wojnę 
światową - orientacji polityki bezpieczeństwa na strategię wielostronną, 
większość krajów świata powróciła do stosowania jednostronnych strategii 
kształtowania bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Wyrażało się to 
realizacją polityki protekcjonizmu, ograniczaniem importu za pośrednic-
twem wysokich ceł i jednoczesnym subsydiowaniem własnego przemysłu. 
Odwoływano się do tych rozwiązań w wielu krajach, poczynając od wiel-
kiego kryzysu gospodarczego, aż do końca drugiej wojny światowej.  

Powrót do idei polityki bezpieczeństwa ekonomicznego i wielostronnej 
strategii jego realizacji nastąpił dopiero po II wojnie światowej na podłożu 
ustaleń nowego polityczno-gospodarczego ładu wypracowanego w Bretton 
Woods w lipcu 1944 roku. Doświadczenia z przeszłości – wskazujące, iż 
rynek nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb społecznych i może 
prowadzić do rozwarstwienia społeczeństwa i zaniku solidarności 
społecznej – ukierunkowały działania tych krajów na funkcje społeczne 
i opiekuńcze, to jest na realizację idei bezpieczeństwa ekonomicznego 
przez państwo opiekuńcze. Walka z niedostatkiem, chorobami, ignorancją, 
nędzą i bezrobociem okazała się jednak bardzo kosztowna. Stąd też 
w sytuacji kryzysu ekonomicznego lat 70. XX wieku idee państwa 
dobrobytu oraz dbałości o gospodarkę państwa zaczęto chronić za 
pośrednictwem różnorakich instrumentów protekcjonistycznych. 
Nieodżegnywanie się od liberalizacji gospodarki utrzymało pierwiastki 
wielostronnej strategii bezpieczeństwa ekonomicznego. Jej utrzymaniu 
sprzyjają postępujące procesy globalizacji we wszystkich obszarach bytu 
społecznego. Oczekiwania muszą być z jednej strony przejawem odzewu 
na wyzwanie narodowe, mającego na uwadze podporządkowanie się 
wyznacznikom suwerenności i interesu narodowo-państwowego, 
a w konsekwencji polskiej racji stanu; z drugiej jednocześnie jako odzew 
na globalne problemy współczesnego świata.  

Kolejnym dylematem zarządzania bezpieczeństwem ekonomicznym 
jest dylemat socjologiczno-psychologiczny. Oznacza on, że kształto-
wanie bezpieczeństwa ekonomicznego kraju zależne jest również od ludzi 
realizujących ten proces. W pierwszej kolejności wiąże się z wyborem stra-
tegii realizacji tego przedsięwzięcia w warunkach postępujących procesów 
globalizacji i regionalizacji, które powodują, że społeczeństwa poszczegól-
nych krajów stają się społeczeństwami wielokulturowymi. Sytuacja ta rodzi 
pytanie, czy kształtowaniem i utrzymaniem bezpieczeństwa ekonomiczne-
go państwa zainteresowani są wszyscy członkowie społeczeństwa danego 
kraju, czy tylko autochtoni? Udzielenie odpowiedzi na to pytanie wymaga 
przywołania istoty zjawiska „akulturacji”, to jest procesu adaptacji do no-
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wego środowiska kulturowego i jego wpływu na wybór strategii zachowań 
obu grup społecznych. Mogą one mieć charakter: integracji (pielęgnowania 
własnej kultury i poszukiwania kontaktu z drugą kulturą); asymilacji (pole-
gającej na pielęgnowaniu i poszukiwaniu kontaktu z drugą osobą czy gru-
pą społeczną); separacji (pielęgnowania własnej kultury i nie poszukiwania 
kontaktu z drugą kulturą); lub marginalizacji (własna kultura nie jest pielę-
gnowana i nie szuka się kontaktu z inną kulturą)15. Każda z tych strategii 
wpływa inaczej na interakcje między ludźmi, a w konsekwencji na obraz 
społeczeństwa i jego zachowań.  

Dylemat socjologiczno-psychologiczny dostrzegalny jest również przy 
próbach znalezienia odpowiedzi na pytanie, dokąd zmierza nie tylko Pol-
ska, ale również Europa, a w niej Unia Europejska. Formułowane w tym 
względzie odpowiedzi wymagają, oprócz wiedzy, także wyobraźni i odwagi 
moralnej. Wiedza o zmianach w przyszłości – horyzontu roku 2030 czy 
nawet 2050 – ma jednak charakter dalece futurystyczny. Jej poszerzenie 
następuje jednak zbyt wolno, mimo podejmowanych dociekań w tym za-
kresie. Z kolei wyobraźnia, która w swej istocie jest tworem ewolucyjnego 
rozwoju człowieka i społeczeństwa, jest ściśle związana nie tylko z kreacją 
potencjału wyobraźni, ale również z jego wykorzystaniem w procesach 
futurystycznego myślenia. Najbardziej kłopotliwa wydaje się jednak kwestia 
odwagi moralnej.  

Dylematem socjologiczno-psychologicznym, który ciąży nad wieloma 
z przytoczonych pytań o przyszłość jest wielość procesów myślenia w ka-
tegoriach: kształtowania przyszłości, które jest możliwe; przewidywania 
przyszłości, które są prawdopodobne; oraz pragnienia przyszłości, które są 
pożądane. Uwidaczniają się w nich interakcje będące ważnym elementem 
myślenia futurologicznego w formule: tego, co jest możliwe; tego, co jest 
prawdopodobne; tego, co jest pożądane. Generują przy tym pewne alter-
natywy przyszłości, a mianowicie: rozwój albo stagnacja; orientacja strate-
giczna albo dryf populistyczny; oraz geopolityczna siła albo geopolityczna 
słabość16. 

Ważną stroną dylematu socjologiczno-psychologicznego jest aspekt 
psychologiczny ludzi kształtujących bezpieczeństwo ekonomiczne. Ujaw-
nia się on w podejrzliwości, fobiach, uprzedzeniach i obsesjach narodo-
wych prowadzących kwestie interesu narodowo-państwowego i suweren-
ności do anachronicznych postaw jednostek lub grup społecznych, kreują-

                                                 
15 de W.E. Raad, Dynamiczny model akulturacji, [w:] Modelowanie matematyczne 

i symulacje komputerowe w naukach społecznych, K. Winikowska-Nowa, A. Nowak, 
A. Rychwalska (red. nauk.), Wydawnictwo SWPS „Academica”, Warszawa, 2007, s. 77. 

16 Por., A. Kukliński, Polonia Quo Vadis?, [w:] Forum Myśli Strategicznej. 
Doświadczenia i perspektywy, Biuletyn PTE 2010 nr 6, s. 37. 
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cych wroga na zapas. Ma to miejsce często, gdy kraj średniej wielkości ma 
lęki kraju małego, a stosuje retorykę mocarstwową17.  

Postępujące procesy regionalizacji – w tym integracyjne – oraz globa-
lizacji w odniesieniu do procesów kształtowania bezpieczeństwa ekono-
micznego narzucają państwom narodowym dokonanie zmian konstytuują-
cych nowy porządek prawny. Sytuacja ta rodzi konkretny dylemat praw-
no-legislacyjny, który skłania do pytania: Jakie regulacje prawne trzeba 
przyjąć, by zapewnić warunki do realizacji bezpieczeństwa ekonomicznego 
państwa? Udzielając odpowiedzi na tak postawione pytanie, zauważyć 
trzeba, iż dokonują się one na dwóch płaszczyznach: homogeniczności 
konstytucyjnych zasad ustroju państwa z systemem wartości reprezento-
wanych przez ugrupowanie integracyjne oraz określenia konstytucyjnego 
mechanizmu włączenia państwa do ugrupowania integracyjnego. Złożo-
ność kwestii prawno-legislacyjnych wynika z faktu, iż każde z krajów naro-
dowych reprezentuje odrębne tradycje prawne. Zawierają nakaz respekto-
wania tożsamości konstytucyjnej i tradycji prawnych państw członkow-
skich. Odnoszone jest nie tylko do państwa jako instytucji, ale również do 
jednostki18. 

W poszukiwaniu nowego spojrzenia na bezpieczeństwo ekonomiczne 
istotny jest także dylemat administracyjno-biurokratyczny. Jego istota 
ściśle związana jest z wcześniej nakreślonymi dylematami, zwłaszcza poli-
tycznym i prawno-legislacyjnym. U jego podłoża leży przekonanie, iż 
 o kształcie rozwiązań w sferze koncepcji bezpieczeństwa ekonomicznego 
oraz polityce i strategii jego realizacji decydują biurokratyczne organy pań-
stwa. One to poprzez określone rozwiązania organizacyjne  i stosowane 
procedury działania wywierają wpływ na dokonywane przez państwo wy-
bory. Ich istota wyraża się także w logice procesu decyzyjnego. Potrzeby 
społeczeństwa i gospodarki narodowej, kształtowane zarówno przez uwa-
runkowania wewnętrzne, jak i zewnętrzne, rozwiązywane są przez pań-
stwowe biurokratyczne organizacje decyzyjne (rząd, parlament, organy 
administracji publicznej).  

Wobec faktu, iż ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa ekonomicz-
nego problemy, będące odzwierciedleniem różnych grup interesów (związ-
ków zawodowych, organizacji korporacyjnych), angażują państwo (rząd) 
do ich rozwiązania na zasadzie przetargu (górnicy, lekarze, aptekarze, 
służby mundurowe). Sytuacja taka rodzi problem realizmu realizacji przyję-
tego rozwiązania. Inną jego stroną jest fakt, iż to aparat biurokratyczny 
określa i dekretuje istotne dla społeczeństwa i państwa decyzje. Często są 
one pozbawione merytorycznych argumentów,  a bazują na zasadzie wo-
luntarystycznych postaw. Jako takie są ze swej natury generatorem zagro-
                                                 

17 Por. M. Janicki, W. Władyka, Ucieczka do przeszłości, „Polityka”, 2011, nr 51, s. 21-
213. 

18 Por. M. Safjan, Europejski sąd ostateczny, „Polityka”, 2011, nr 5, s. 60-61. 
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żeń dla samej idei bezpieczeństwa ekonomicznego. Pożądaną stroną za-
chowań administracyjnych i biurokratycznych (wypracowanych rozwiązań 
i podejmowanych decyzji) jest wykorzystywanie w tym celu technik nego-
cjacyjnych. Z reguły przywołują one postawy kompromisu uczestników 
negocjacji i prowadzą do podjęcia decyzji zadawalającej w danych uwa-
runkowaniach społecznych, politycznych i gospodarczych wszystkich zain-
teresowanych19. 

Pomijany często, ale istotny dla bezpieczeństwa ekonomicznego jest 
dylemat technologiczny. Sprowadza się on do konstatacji: które  z wyna-
lazków mogą wpłynąć na poziom bezpieczeństwa ekonomicznego, kiedy 
i w jakiej skali mogą być wykorzystane, przyczyniając się do poprawy 
wzrostu gospodarczego oraz podniesienia dobrobytu społeczeństwa. Wy-
nika on z faktu, iż we współczesnym świecie technologie zmieniają się tak 
szybko, iż trudno formułować prognozy dotyczące ich dalszego bytu. Wy-
sokie tempo rozwoju technologicznego sprawia, że trudno przewidzieć 
przyszłość – jedne rozwiązania zostają zaakceptowane, inne zaś – rów-
nież dobre – zostają odrzucone20. 

Do technologii, które mogą zrewolucjonizować życie społeczeństwa, 
wpływając jednocześnie na kształt bezpieczeństwa ekonomicznego, zali-
czyć należy urządzenia: komunikacyjne; wizualizacji marzeń i działań; 
a także sztucznej inteligencji. Są one odzwierciedleniem synergii między 
nauką a techniką. Łączą jako konkretna użyteczna technologia wiedzę, 
analizę metod pracy i wykorzystane w niej techniki.  

Postrzegając technologię jako wiedzę o produkcji opartą na podsta-
wach naukowych, podkreślić trzeba, iż jest ona pochodną nakładów na 
działalność badawczo-rozwojową. Oznacza to, iż zapewnienie gospodar-
czych podstaw bezpieczeństwa państwa wymaga orientacji na innowacje 
w sferze wysokich technologii, przede wszystkim z grupy technologii infor-
matycznych, materiałowych, energetycznych i biotechnologii, a te wymaga-
ją poniesienia stosownych nakładów. Wszystkie te obszary działań wpisują 
się w działania wzmacniające bezpieczeństwo ekonomiczne państwa.  

Zdecydowanego rozwiązania wymaga również dylemat logistyczny. 
Tworzy go szeroki zbiór problemów do rozwiązania, które w okresie deko-
niunktury gospodarczej i kryzysów stanowią jednocześnie zagrożenia dla 
bezpieczeństwa ekonomicznego. Mają one w dużej mierze charakter eko-
nomiczny. Logistyka, znajdując sobie prawo obywatelstwa w gospodarce 
rynkowej, przyczyniając się do sprawnych przepływów czasoprzestrzen-
nych różnych dóbr i świadczenia usług, wpływa pośrednio na procesy 
kształtowania bezpieczeństwa ekonomicznego. Jej rola i znaczenie wobec 
procesów globalizacji i regionalizacji nieustannie rośnie, napotykając jed-
                                                 

19 Por. E. Nowak, M. Nowak, Zarys …, s. 35-36. 
20 Por. P. Kościelniak, Co zmieni nasz świat, „Uważam Rze”, 2010, nr 47, s. 92. 
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nocześnie na liczne obszary wyzwań, którym musi sprostać. Wiąże się to 
z faktem zapewnienia organizacyjno-funkcjonalnej jedności fizycznych 
przepływów dóbr materialnych i symbolicznych strumieni informacyjnych 
sterujących tymi przepływami. Fizycznie powinna to zapewnić infrastruktu-
ra logistyczna pełniąca rolę platformy integrującej wszelkie procesy logi-
styczne, opierając się na współczesnej technologii i technice21.  

Oddzielną grupę dylematów logistycznych stanowią (sygnalnie tylko 
wymieniając): rozliczenia i spłaty wzajemnych odszkodowań wojennych; 
rozliczenia i spłaty niezbilansowanych sald w handlu międzynarodowym; 
sprzedaż długów i strząśnięcie (sejsachteja) długów; wewnętrzne rewolu-
cje na skutek obniżenia poziomu życia, a także koszty i zyski eksploatacji 
naturalnych dóbr.  

Odnosząc się do bezpieczeństwa ekonomicznego, dostrzec trzeba 
również dylemat moralny i etyczny. W ujęciu mikro dotyczy on rozumie-
nia bezpieczeństwa ekonomicznego w odczuciu jednostki względem innej 
jednostki, czy też jej zbiorowości tworzącej społeczeństwo. Natomiast 
w ujęciu makro dotyczy bezpieczeństwa ekonomicznego państwa (narodu) 
względem innego państwa (państw), a także ugrupowania regionalnego 
względem innych ugrupowań, czy też danego regionu (kontynentu) wzglę-
dem innych regionów (kontynentów), a także państwa (narodu) względem 
całego świata (społeczności światowej). Jego istotą jest kwestia egalitary-
zmu społecznego, czyli sprawiedliwego podziału wytworzonego dobrobytu. 
Uzewnętrznia się więc w pojmowaniu i realizacji idei sprawiedliwości spo-
łecznej. Dotyczy on solidarności społecznej – na wszystkich jej płaszczy-
znach, od indywidualnej po globalną – rozwiązania sprzeczności między 
egoizmem społecznym a egalitaryzmem społecznym.  

Dylemat moralno-etyczny to także konieczność dostrzegania wszystkich 
kwestii współtworzących bezpieczeństwo ekonomiczne w krótkim i długim 
okresie. Rodzi pytanie o skalę i zakres konsumpcji bieżącej oraz konsumpcji 
przyszłej.  

Wszystkie z przywołanych dylematów muszą korespondować z prze-
strogą, iż największym zagrożeniem dla własnego bezpieczeństwa jest 
własna słabość wynikająca często z błędnego przeświadczenia, że nikt 
nam nie zagraża, wszyscy dobrze życzą, a my możemy być beztroscy 
i szczęśliwi22. 

 
 

                                                 
21 Por., K. Ficoń K. 2008, Logistyka ekonomiczna. Procesy logistyczne, BEL Studio 

Sp. z o.o., Warszawa, 2008, s. 5. 
22 Por., M. Śniadkowski, Wpływ sytuacji  międzynarodowej na bezpieczeństwo, [w:] T. 

Bąk, Z. Ciekanowski (red. nauk.), Bezpieczeństwo państwa w warunkach globalizacji, 
PWSTE, Jarosław, 2016, s. 85. 
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Regulatory zarządzania mechanizmami bezpieczeństwa 
ekonomicznego państwa 

 
Zarządzanie bezpieczeństwem ekonomicznym państwa, którego stan 

jest funkcją kondycji społeczno-gospodarczej państwa oraz zmian, które 
dokonują się w obszarze gospodarki narodowej, a także koncepcji i reali-
zacji polityki i strategii społeczno-gospodarczej musi uwzględniać główne 
jego regulatory. W ich zbiorze w odniesieniu do całej polskiej gospodarki 
wskazać trzeba: policentryczną, zdekoncentrowaną i ubezwłasnowolnioną 
strukturę rządową; niewykrystalizowaną rolę regulacyjną NBP i Rady Poli-
tyki Pieniężnej; korekcję ryzyka biznesowego przez niedemokratyczne 
instytucje ciągłości państwa; instytucjonalizację dostosowań unijnych; re-
gulacyjną rolę sojuszy militarnych; strategie globalne firm międzynarodo-
wych obecnych w polskiej gospodarce; zróżnicowanie przedsiębiorcze 
sektora małych i średnich przedsiębiorstw; silny niedorozwój systemu pra-
wa i odległą perspektywę znalezienia regulacyjnej roli w gospodarce; nie-
efektywny lub słabo efektywny charakter systemu rynków polskiej gospo-
darki; oraz  regulacyjną rolę mass mediów23. 

Wpływ każdego z wyszczególnionych czynników dalece odbiega od 
oczekiwań wyznaczonych sprawnością funkcjonowania gospodarki. Ozna-
cza to, że każdy z wymienionych regulatorów znajduje się poza stanem 
równowagi regulacyjnej. Ich zbiór jest zbiorem otwartym, to jest dopusz-
czającym zmiany w jego obszarze, jak również możliwość dołączenia no-
wych regulatorów. 

Kształtowanie bezpieczeństwa ekonomicznego oraz zarządzanie nim 
pozostaje pod wpływem ciągle dokonujących się procesów transformacji 
ustrojowej. Sytuacja ta z kolei nakazuje dostrzeżenie rozbieżności między 
intencjami a ich realizacją, to jest między autorami koncepcji a ich realiza-
torami, a także czynniki oporu materii struktur społecznych i gospodar-
czych. Wpływ na to mają także procesy budowy nowego ładu instytucjo-
nalnego, poczynając od procesu zmian własnościowych (prywatyzacji), 
poprzez pojmowanie roli i funkcji państwa i rynku, wewnętrzną politykę 
ekonomiczną po zagraniczną politykę ekonomiczną.  

Ujawniające się przywary społeczno-gospodarcze zaczęły jednocze-
śnie zwracać uwagę w coraz większym stopniu na kwestie bezpieczeństwa 
ekonomicznego, wskazując na potrzebę zapewnienia ludziom pewnego 
minimum sprawiedliwości społecznej, którego osiągnięcie zapewniłoby 
ograniczenie nadmiernych rozpiętości dochodowych i majątkowych. Po-
dejście takie uzasadniano z jednej strony uniwersalnymi względami etycz-
nymi, z drugiej strony zaś przyczynami pragmatycznymi – nierówności 
                                                 

23 Por. A. Noga, Wprowadzenie, A. Noga (red. nauk.), [w:] Zmiany instytucjonalne 
w polskiej gospodarce rynkowej, PTE, Warszawa, 2004, s.185-206. 
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rodzą bowiem konflikty społeczne, te zaś bunty i strajki hamujące procesy 
rozwoju społeczno-gospodarczego.  

Patrząc z punktu widzenia wyznaczników bezpieczeństwa ekonomicz-
nego państwa, realizacja przywołanych postulatów jest bardzo trudna. Wy-
nika z trudności wygenerowania takiej koncepcji, która obejmowałaby nie 
tylko wzrost gospodarczy, ale także zapewniłaby sprawiedliwe uczestnic-
two społeczeństwa poprzez stabilną politykę społeczną w podziale docho-
du narodowego, które by nie dopuściło do rozszerzania się obszarów ubó-
stwa. 

Pomocne w ustanowieniu skutecznego systemu zarządzania bezpie-
czeństwem ekonomicznym powinny okazać się działania planistyczno-
organizatorskie scalające wysiłek podmiotów uczestniczących w tym pro-
cesie oraz dysponowanych przez nich zasobów, działań i narzędzi. Tym 
przedsięwzięciom towarzyszyć powinna również praktyka budowania sce-
nariuszy zarządzania, uwzględniająca możliwość zaistnienia różnych sce-
nariuszy sytuacyjnych, w związku z którymi określone zostaną również 
konkretne działania zapobiegawcze, przygotowawcze i reagowania.  

Wystąpienie zagrożeń dla bezpieczeństwa ekonomicznego wymusza 
na państwie, a także instytucjach niepublicznych podejmowanie działań na 
rzecz ograniczenia ich skutków. Możliwe jest to poprzez działania konsty-
tuujące zarządzanie kryzysowe oraz reagowanie kryzysowe. Są to dwa 
pojęcia dalece zbieżne, ale ujawniające jednocześnie wiele istotnych ele-
mentów je różnicujących. Pierwsze postrzegane i definiowane jest w po-
dejściu: węższym wiążącym zarządzanie kryzysowe z bezpieczeństwem 
wewnętrznym; i szerszym ze specyficznym rodzajem zarządzania ogólnym 
bezpieczeństwem. Drugie zaś pojęcie reagowanie kryzysowe, ma różne 
poziomy odniesienia: krajowy – postrzegany jako bieżące działania orga-
nów państwa na wszelkie zdarzenia - zagrażające zdrowiu i życiu obywa-
teli lub środowisku - zmierzające do ograniczenia lub zlikwidowania ich 
skutków oraz niesienia pomocy poszkodowanym; i międzynarodowy który 
posiada dwa wymiary: wewnętrzny i zewnętrzny, które mogą przybierać 
postać niemilitarnych (pomocy humanitarnej) i militarnych24.  

Zbudowanie modelu mechanizmu przeciwdziałania powstawania sytu-
acji kryzysowej wymaga uwzględnienia wszystkich podejść do tego pro-
blemu. Oznacza to także konieczność uwzględnienia wszystkich determi-
nant ich powstania, które prowadzą do zaistnienia pewnej masy krytycznej, 
w odnoszącej się do pewnej grupy osób, na pewnej ograniczonej prze-
strzeni. Biorąc pod uwagę podejście systemowe przy budowie modelu za-
rządzania bezpieczeństwem ekonomicznym, konieczne jest spełnienie 
określonych rygorów metodologicznych i merytorycznych. Do rygorów me-
                                                 

24 Por., J. Gryz, Reagowanie kryzysowe w Unii Europejskiej, [w:] J. Gryz (red. nauk.), 
System reagowania kryzysowego Unii Europejskiej. Struktura–charakter–obszary, wyd. 
A. Marszałek, Toruń, 2009, s. 23-27. 
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todologicznych zaliczyć należy: ścisłość, niezmienność, zupełność, roz-
łączność i funkcjonalność. Natomiast za rygory merytoryczne należy uznać 
potrzebę wyodrębnienia odpowiedniej liczby podsystemów (elementów) 
bezpieczeństwa ekonomicznego, a także rozpoznania zagrożeń. 

Wskazane zasady ogólnej polityki bezpieczeństwa w pełni odnoszą się 
również do polityki bezpieczeństwa ekonomicznego. Jej konkretyzacja 
poprzez procesy zarządzania i reagowania kryzysowego powinna 
przyczynić się do zapobiegania zagrożeniom, zwłaszcza tym, które dają 
się przewidzieć. Części zagrożeń, co potwierdza praktyka, nie da się 
przewidzieć. Jest to w dużej mierze wynikiem pewnej kombinacji słabości 
poznawczych i organizacyjnych. Natomiast w odniesieniu do tych 
zagrożeń, które daje się przewidzieć pomocny wydaje się być normatywny 
schemat postępowania odwołujący się do trzech podstawowych czynności: 
rozpoznania, priorytetowego traktowania oraz mobilizacji25.  

Uruchomienie konkretnych działań zapobiegawczych wymaga 
w pierwszej kolejności ustalenia hierarchii ważności pojawiających się za-
grożeń, a następnie skupienia na nich swojej uwagi oraz ich systematycz-
nego analizowania. Na tym etapie może jednak dojść do błędnego ustale-
nia hierarchii ważności, przede wszystkim jako efekt istniejących systemów 
motywacji, problemów ze współpracą i konfliktów interesów. Uniknięcie 
błędów jest możliwe w przypadku opracowania zestawu narzędzi do roz-
poznawania zagrożeń do ustalania hierarchii ich ważności. Przydatne mo-
gą być takie techniki, jak: tworzenie płaszczyzny dialogu, analiza decyzyj-
na oraz przeprojektowanie systemu motywacyjnego. 

Przywołane czynności identyfikacji przewidywanych zagrożeń i działań 
je ograniczających skłaniają do opracowania efektywnego planu reagowa-
nia kryzysowego. Powinien on obejmować dziesięć następujących elemen-
tów: pierwszy - reprezentatywny zestaw scenariuszy; drugi - elastyczny 
zbiór gotowych modułów reakcji; trzeci – plan łączący moduły planu reakcji 
ze scenariuszami; czwarty – określona hierarchia służbowa; piąty – prede-
finiowane procedury aktywacyjne; szósty – stanowisko dowodzenia oraz 
stanowisko rezerwowe; siódmy – wyraźne moduły komunikacyjne; ósmy – 
zapasy; dziewiąty – regularne ćwiczenia symulacyjne; oraz dziesiąty – 
metodyczna analiza pokryzysowa26. 

  
 

Zakończenie 
 
Analizy problemu zarządzania bezpieczeństwem ekonomicznym ro-

zumianego jako całość działań organów władzy, przygotowujących 
                                                 

25 Por., M. H. Bazerman, M. D. Watkins , Zagrożenia do przewidzenia. Jak wykrywać 
oznaki kryzysów w firmie i gospodarce, Wydawnictwo HELION, Gliwice, 2006, s. 173-244. 

26 Tamże, s. 287-289. 
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i realizujących przedsięwzięcia mające na celu zapobieganie, przeciwdzia-
łanie i reagowanie w razie wystąpienia zagrożeń interesu narodowego 
w sferze gospodarczej oraz przywracanie normalnego stanu funkcjonowa-
nia państwa na podstawie odpowiednio uporządkowanego zbioru elemen-
tów organizacyjnych aparatu zarządzającego upoważniają do sformułowa-
nia kliku syntetycznych wniosków. 

Pierwszy. O bezpieczeństwie ekonomicznym, o podstawowych warto-
ściach wolności i praw człowieka nie można mówić tam, gdzie istnieją 
znaczne obszary nędzy, masowego bezrobocia oraz  zaniedbań w dzie-
dzinie ochrony zdrowia, środowiska naturalnego, edukacji i kultury. 

Drugi. Z punktu widzenia zarządzenia bezpieczeństwem ekonomicz-
nym za pożądaną jego formę uznać trzeba tę, która odwołuje się do orga-
nizacji społeczeństwa na podglebiu gospodarki rynkowej (opartej na wła-
sności prywatnej), w którym państwo jednocześnie prowadzi aktywną poli-
tykę wspierania rozwoju i we współpracy z organizacjami obywatelskimi 
realizuje postulaty społeczne. 

Trzeci. System zarządzania bezpieczeństwem ekonomicznym pań-
stwa powinien opierać się na działaniach planistyczno-organizacyjnych, 
które efektywnie będą scalać wysiłek podmiotów uczestniczących w tym 
procesie oraz dysponujących zasobami i narzędziami. 
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THE DILEMMAS OF RESOLVING THE PROBLEM  
OF POLAND’S ECONOMIC SECURITY 

 

The existence and activity of opposing relationships and dependencies 
between the determinants that strengthen and weaken the economic secu-
rity of the state requires, from the point of view of new institutional econom-
ics, considering a number of dilemmas related to their management. This 
has led the author to analyse the problem described by the title. The paper 
focuses on determining the essence of state economic security manage-
ment. While identifying and characterising the said management, it is use-
ful to identify the institutional paradigm of economic security in the context 
of factors that benefit its development, but also among barriers to this de-
velopment. This approach will allow identifying and characterising both the 
foundations of state economic security management and factors regulating 
the management of state security mechanisms.  

Keywords: economic security, economic security management,  
dilemmas of economic security management 

 


