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Autoreferat 

1. Imię i nazwisko: Krzysztof M. Księżopolski 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe: 

2002 – doktor nauk humanistycznych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych  

Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie nauk o polityce; 

1998 - 2002 – dzienne studia doktoranckie w Instytucie Stosunków Międzynarodowych  

Uniwersytetu Warszawskiego; 

1997 - 1998 – studia podyplomowe „Bankowość i rynki finansowe”  

Uniwersytet Paris IX Dauphine i Szkołę Główną Handlową. Dyplom studiów 

podyplomowych Banque et Marche Financiere Univeristet Paris IX Dauphine; 

1997-1998 – studia dyplomowe w Studium Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu  

Warszawskiego Dyplom studiów podyplomowych;  

1993 - 1998- dzienne studia magisterskie w Instytucie Stosunków Międzynarodowych  

Uniwersytetu Warszawskiego; 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

2004 – 2005 Zastępca Kierownika Magisterskiego Studium Europeistyki na Wydziale  

Dziennikarstwa i Nauk Politycznych; 

2003 – do chwili obecnej – adiunkt w Instytucie Stosunków Międzynarodowych  

Uniwersytetu Warszawskiego w Zakładzie Ekonomii Politycznej Stosunków 

Międzynarodowych zajęcia z: bezpieczeństwa ekonomicznego, międzynarodowych 

problemów ekologicznych;  

2002-2003 – asystent w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu  

Warszawskiego. 

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

(Dz.U.nr 65, poz.595 z późn. zm.): 

a) tytuł osiągnięcia naukowego: jednotematyczny cykl publikacji dotyczących 

bezpieczeństwa ekonomicznego składający się z monografii i tematycznie oraz logicznie 

powiązanych artykułów. 

b) publikacje i inne dokonania naukowo-badawcze wchodzące w skład osiągnięcia  
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naukowego:  

Publikacje zwarte:  

1. Bezpieczeństwo ekonomiczne, Elipsa, Warszawa 2011, s. 203, ISBN 978-83-7151-

037-3;  

Redakcje naukowe: 

1. Bezpieczeństwo  wewnętrzne i bezpieczeństwo międzynarodowe, Oficyna Wydawnicza 

ASPRA-JR,  Warszawa 2009 r., ISBN 978-83-9234-318-9. 

Współredakcja naukowa: 

1. Odnawialne źródła energii w Polsce wybrane problemy bezpieczeństwa, polityki i 

administracji, Elipsa, Warszawa 2013 – współredakcja wraz z K.M. Pronińską i 

A.E.Sulowską, ISBN 978-83-7151-992-5; 

2. Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej – wybrane problemy, 

Elipsa, Warszawa 2012, współredakcja z K.M. Pronińską, ISBN 978-83-7151-955-0; 

Artykuły i rozdziały w pracach zbiorowych: 

2013 

1. Wpływ rozwoju odnawialnych źródeł energii na bezpieczeństwo ekonomiczne Polski, 

w: K. Księżopolski, K. Pronińska, A. Sulowska (red.), Odnawialne Źródła Energii w 

Polsce. Wybrane problemy bezpieczeństwa, polityki i administracji, wyd. Elipsa, 

Warszawa 2013 r, s. 15-34, ISBN 978-83-7151-992-5; 

 

2. The Impact of Securitization and  Economization of Security on the Establishment of an 

International Climate Protection Regime, “e-Politikon”, nr. VII, edycja specjalna 

Klimat i Polityka, 2013 r., s.35-53, ISSN 2084-5294;  

 

3. Enhancing Economic Security through the Development of Renewable Energy Sources 

in Europe - Myth or Reality, OSCE, EEF.NGO/32/13; 

4. Wpływ rozwoju infrastruktury na energetyczny wymiar bezpieczeństwa ekonomicznego 

Polski. Case LNG w Świnoujściu w: J. J. Piątek, R. Podgórzańska (red.), Terminal LNG 

w Świnoujściu a bezpieczeństwo energetyczne regionu i Polski, Szczecin 2013, s.49-65 

ISBN: 978-83-7780-841-2; 
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5. Finansowy wymiar bezpieczeństwa ekonomicznego Polski w dobie kryzysu strefy 

euroatlantyckiej w: „e-Politikon”, nr. VI, 2013 r., s.208-230, ISSN 2084-5294; 

 

 

6. Problem HIV/AIDS jako zagrożenie dla bezpieczeństwa ekonomicznego państw w: W. 

Lizak, A. Solarz (red.),  Ochrona zdrowia w stosunkach międzynarodowych. Wybrane 

zagadnienia w:  Warszawa 2013 r., s.101-118, ISBN 978-235-1106-9; 

 

7. Sankcje ekonomiczne jako narzędzie realizacji polityki zagranicznej państw 

w: E. Haliżak, M. Pietraś (red.), Poziomy analizy stosunków międzynarodowych, 

Warszawa 2013, s. 129-142, SBN: 978-83-62751-23-5, 978 83 62751 22 8 

 

8. Wojny ekonomiczne w stosunkach międzynarodowych w: M. Bodziany (red.), 

Społeczeństwo a wojna we współczesnym ładzie międzynarodowym, Wrocław 2013 r., 

s.41-55, ISBN 978-83-63900-09-0;   

2012 

9. Wpływ wydobycia gazu łupkowego na bezpieczeństwo ekonomiczne Polski, w: „e-

Politikon”, nr. III, 2012 r., s. 8-35, ISSN 2084-5294; 

10. Bezpieczeństwo ekonomiczne państw Europy Środkowej i Wschodniej w dobie kryzysu. 

Aspekt finansowy i energetyczny w: S. Partycki (red.), Kryzys finansowy– przebieg i 

skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej, Lublin, 2012 r., s. 

221-233, ISBN 978-83-7702-416-4;  

11. Wpływ kryzysu światowego na finansowy wymiar bezpieczeństwa ekonomicznego Unii 

Europejskiej. Konsekwencje polityczne i ekonomiczne w: K. Księżopolski, K.Pronińska 

(red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej- wybrane 

problemy, Wydawnictwo Elipsa,  2012 r., s. 27-43, ISBN 978-83-7151-955-0;  

12. Perspektywa politologiczna w analizowaniu problemów bezpieczeństwa 

ekonomicznego w: K. Księżopolski, K.Pronińska (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne 

w perspektywie politologicznej- wybrane problemy, Wydawnictwo Elipsa,  2012 r., 

s.175-181, ISBN 978-83-7151-955-0;    

2011 

13. Bezpieczeństwo ekonomiczne Federacji Rosyjskiej a jej polityka zagraniczna w 

relacjach z Unią Europejską w: J.Tymanowski (red.), Federacja Rosyjska w procesie 
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demokratyzacji, Warszawa 2011, s.239-266 , Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, ISBN 

978-83-63183-31-8, 978-83-7545-312-6; 

2009 

14. Działania państw podejmowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego, 

w: M. Sułek, J.Symonides (red.), Państwo w teorii i praktyce stosunków 

międzynarodowych, Warszawa 2009 r., s. 255-266, Wydawnictwa Uniwersytetu 

Warszawskiego, ISBN 978-83-235-0510-5;  

15. Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państw, w: K.M. Księżopolski (red.) 

Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa międzynarodowego, 

Warszawa 2009 r., s.93-108, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR,  ISBN 978-83-9234-

318-9; 

16. Znaczenie bezpieczeństwa ekonomicznego w funkcjonowaniu państw. w: J. Pięta, 

B.Pruski (red.), Współczesne dylematy bezpieczeństwa - teoria i praktyka., Warszawa 

2009, s. 97-111, WSBiO;   

2008 

17. Wpływ migracji na bezpieczeństwo ekonomiczne państw, w: L. Kacprzak, J.Konopka 

(red.),  Bezpieczeństwo państw a procesy migracyjne, Piła 2008 r,s.79-92, ISBN 978-

83-89795-52-6, 978-83-89795-54-0; 

2007 

18. Wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na bezpieczeństwo ekonomiczne państw Europy 

Środkowej - aspekty energetyczne. „Studia Europejskie”,  nr. 1/2007, s.71-91, ISSN 

1428-149X; 

2006 

19. Wpływ poszerzenia Unii Europejskiej na bezpieczeństwo ekonomiczne państw Europy 

Środkowo, „Stosunki Międzynarodowe - International Relations”,  Tom 34/2006, nr. 3-

4, s.128-145, ISSN: 0209-0961; 

Wystąpienia na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych i 

eksperckich:  

-  Referat nt. „Rola Unii Europejskiej w wojnie gospodarczej Rosji z Gruzją”, konferencja 

„Ogólnopolskim Seminarium Naukowym Gruzja w procesie integracji europejskiej”, 

Instytut Europeistyki U.W., Warszawa 13 grudnia 2013 r.;  

 Referat nt. „Wpływ polityki klimatycznej na rozwój energetyki odnawialnej. Perspektywa 

globalna i Polska” , konferencja „Polska Fotowoltaika u progu zmian”, Polskie 

Towarzystwo Fotowoltaiki, RENECO sp. z o.o., Warszawa, 16 listopada 2013;  
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 Referat nt. „Wpływ rozwoju infrastruktury na energetyczny wymiar bezpieczeństwa 

ekonomicznego Polski. Case LNG w Świnoujściu”, konferencja nt. „Terminal LNG w 

Świnoujściu a bezpieczeństwo energetyczne regionu i Polski”, Uniwersytet Szczeciński, 

Szczecin 13-14 listopada 2013; 

 Referat nt. “EU’s leading role in promotion of sustainable development and green 

energy:International security implications”, 8
th

 Paneuropean Conference on International 

Relations, European  International Studies Association, Uniwersytet Warszawski, 18-21 

września 2013; 

 Referat nt. “Strategies towards green economy: recent debates and experiences”, 

seminarium,  Energy democracy and green economy - national and European,  Zielony 

Instytut, Fundacja Róży Luksemburg, Warszawa 18 września 2013 r.; 

 Referat nt. “Enhancing economic security through development of Renewable Energy 

Sources in Europe - myth or reality” konferencja 21ST OSCE ECONOMIC AND 

ENVIRONMENTAL FORUM “Increasing stability and security: Improving the 

environmental footprint of energy-related activities in the OSCE region” , Praga, OBWE 

,11-13 września 2013 roku; 

 Referat nt. „Teoria i praktyka energetycznego wymiaru bezpieczeństwa ekonomicznego. 

Analiza bilansu energetycznego Polski”, Konferencja „Bilans energetyczny Polski – stan 

obecny i perspektywy”, Instytut Zachodni, Poznań 29 maj 2013 r.; 

 Referat nt. „Wpływ OZE na bezpieczeństwo ekonomiczne Polski”, konferencja naukowa 

nt. „Odnawialne źródła energii w Polsce. Bezpieczeństwo-Ekonomia-Technologia-

Społeczeństwo”, Ośrodek Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego i 

Instytut Nauk Politycznych UW, Uniwersytet Warszawski 28 lutego 2013 r.   

 Referat  nt. „Odpowiedzialny biznes w międzynarodowej działalności na rzecz ochrony 

środowiska naturalnego. Mit, czy rzeczywistość”, konferencja „Międzynarodowa 

Konferencja Naukowa Odpowiedzialny biznes i konsumeryzm wyzwaniem XXI wieku” 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Politechnika Opolska, Grupa EPL 

Biuro Parlamentarne Jerzego Buzka, Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego, 

Racibórz 15 listopada 2012;  

 Referat nt. „Sankcje ekonomiczne jako narzędzie realizacji polityki zagranicznej państw”, 

konferencja II Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów 

Międzynarodowych pt. „Poziomy analizy stosunków międzynarodowych”, PTSM Lublin, 

Lublin 10 listopada 2012 roku; 
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 Referat nt. „Wpływ kryzysu światowego na bezpieczeństwo finansowe Unii 

Europejskiej”, konferencja „II Ogólnopolski Kongres Politologii Polska i Europa wobec 

wyzwań współczesnego świata” , Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 

Komitet Nauk Politycznych PAN, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Poznań 19-

21 września 2012 roku 

 Referat nt. „Bezpieczeństwo ekonomiczne państw Europy Środkowo Wschodniej w dobie 

kryzysu. Aspekt finansowy i energetyczny”, konferencja „XIII Międzynarodowa 

Konferencja Naukowa, Kryzys finansowy – przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w 

Europie Środkowej i Wschodniej”, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II 

Ośrodek Społeczeństwa i Kultury Europy Wschodniej, Katedra Mikrostruktur 

Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. 

Papieża Jana Pawła II, Instytut Socjologii, Nałęczów 21-23 maja 2012 roku; 

 Referat nt. „Unia Europejska i ChRL w międzynarodowej polityce ochrony klimatu. 

Między współpracą a rywalizacją” konferencja „Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. 

Unia Europejska- Chiny: Dziś i w przyszłości”, Zakład Europeistyki Instytut Studiów 

Politycznych PAN i Komitet Nauk Politycznych PAN, Warszawa 2011;  

 Referat nt. „Interdyscyplinarność w badaniach bezpieczeństwa ekologicznego” 

konferencja I Ogólnopolski Kongres Politologiczny, Polskiego Towarzystwa Nauk 

Politycznych oraz Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 22-

24 września 2009 r.; 

 Referat nt. „Globalne konsekwencje HIV/AIDS – aspekt ekonomiczny, społeczny i 

polityczny”, konferencja międzynarodowa „Człowiek Żyjący z HIV w Rodzinie i 

Społeczeństwie”, Krajowe Biuro ds. AIDS, Fundacja Res Humanae, Warszawa, 1-3 

grudnia 2008,  

 Referat nt. „Bezpieczeństwo ekonomiczne, a problemy HIV/AIDS” konferencja Forum 

Ekonomiczne, Fundacja Ośrodek Studiów Wschodnich, Krynica 2003  

 Referat „Zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego na świecie wynikające z problemu 

HIV/AIDS”, konferencja X Międzynarodowa Konferencja „Człowiek żyjący z HIV w 

rodzinie i społeczeństwie”, Fundacja Res Humanea, Krajowe Centrum ds. 

AIDS,Warszawa 2003,  

 Referat nt. „Bezpieczeństwo ekonomiczne wybranych państw Morza Bałtyckiego”, 

Akademia Marynarki Wojennej, Instytut Stosunków Międzynarodowych U.W., Gdynia 

2003 r.; 
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 Referat nt. „Wpływ poszerzenia Unii Europejskiej na bezpieczeństwo ekonomiczne 

państw Europy Środkowo- Wschodniej”,  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 

2003r.;  

 Referat “Speculation on financial markets in Central and Eastern European Countries – 

A real threat to economic security”, Central and East European International Studies 

Association, Warszawa 2000 r.;  

- Wpływ globalizacji na bezpieczeństwo ekonomiczne – Warszawa 1999r., organizator 

Instytut Stosunków Międzynarodowych.  

udział w wybranych seminariach eksperckich: 

- nt. „Polsko-Niemiecki tandem nt. bezpieczeństwa”,  Fundacja "Amicus Europae", 

Fundacja im. Eberta;4- 5 grudnia 2013 r.;  

- nt. Polityka RP wobec Rosji - stan obecny i rekomendacje zmian – Instytut Europejski - 

5 lipca 2013 r. w Sejmie RP (Tekst pełnego wystąpienia wygłoszonego na spotkaniu 

Instytutu Europejskiego w dniu 5 lipca 2013 r. w Sejmie RP znajduje się na stronie 

Ośrodka Analiz Politologicznych www.oapuw.pl/komentarze - tekst nosi nazwę „Polityka 

RP wobec Rosji – stan obecny i rekomendacje zmian” 

- nt. „Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na polską politykę zagraniczną – próba 

bilansu” Laboratorium Idei - Prezydencki Program Ekspercki, Warszawa 19 grudnia 2012 

r.; 

- nt. „Arktyka – nowe pole geopolitycznej rywalizacji państw? - Fundacja "Amicus 

Europae" 21 listopad 2012 r.; 

- nt. „Polsko-Niemiecki tandem nt. bezpieczeństwa Fundacja”, "Amicus Europae", 

Fundacja im. Eberta 15 listopada 2012 r.; 

- nt. „Polsko-Niemiecki tandem nt. bezpieczeństwa Fundacja”, Fundacja "Amicus 

Europae", Fundacja im. Eberta12 maja 2012 r.; 

- nt. „Unia dla Śródziemnomorza. Od idei do realizacji”, Katedra Europeistyki – WDiNP, 

7 listopad 2011 r.; 

- UKRAINE’S INTEGRATION INTO EUROPEAN SECURITY  COOPERATION 

organizowaną przez SIPRI w dniach 20 – 23 czerwca 2010 r.;  

 

Udział w kolegiach redakcyjnych czasopism naukowych krajowych i zagranicznych.  

Redaktor: 

1. Journal of World Economic Research 
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2. Współredaktor numeru specjalnego “e-Politikon”, nr. VII, edycja specjalna Klimat i 

Polityka, 

3. Redaktor tematyczny: Kwartalnik naukowy OAP UW "e-Politikon" 

Recenzent: 

1.International Journal of Economics, Finance and Management Sciences 

International;  

2.Stosunki Międzynarodowe – International Relations; 

Kierowanie projektami badawczymi: 

- 2012 - 2013 projekt badawczy nt. „Odnawialne źródła energii” zakończony wydaniem 

publikacji Odnawialne Źródła Energii w Polsce. Wybrane problemy bezpieczeństwa, polityki i 

administracji, Wydawnictwo  Elipsa 2013;  

- 2010 - 2011 badania własne Instytut Stosunków Międzynarodowych – Bezpieczeństwo 

ekonomiczne zakończone wydaniem publikacji Bezpieczeństwo ekonomiczne, Wydawnictwo 

Elipsa,  Warszawa 2011. 

- 2008-2009 projekt badawczy nt. „Bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo 

międzynarodowe” zakończone wydaniem publikacji Bezpieczeństwo  wewnętrzne i 

bezpieczeństwo międzynarodowe, Wydawnictwo Aspra JR,  Warszawa 2009; 

Udział w projektach badawczych: 

-  2013 r. udział w programie badań statutowych międzyinstytutowej Politologicznej 

Pracowni Studiów nad Niemcami WDiNP UW(BST 2013) nt. "Niemcy w procesie integracji 

europejskiej", 

- 2013/2015 udział w projektach NCN pod kierunkiem prof. Tomasz Grosse (Instytut 

Europeistyki UW), program OPUS 4, projekt nt. „Polityki europejskie w dobie zmian modelu 

integracji europejskiej” 

- udział w projekcie Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW pod kierunkiem prof. dra 

hab. Janusza Symonidesa, którego celem była identyfikacja współczesnych zagrożeń i 

wyzwań dla porządku międzynarodowego, gospodarki, bezpieczeństwa międzynarodowego, 

bezpieczeństwa ludzkiego. Efektem przeprowadzonych badań było opublikowanie rozdziału: 

Zmiany klimatu-nowy czynnik zagrażający bezpieczeństwu państw, w: J. Symonides (red.), 

„Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń”, Warszawa (Scholar) 2010, s. 446- 460, 

ISBN 978-83-7383-444-6. 
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- udział w projekcie badawczym pod kierownictwem prof. dra hab. Mirosława Sułka  

i prof. dra hab. Janusza Symonidesa dotyczącym ewolucji roli państw w nauce i praktyce 

stosunków międzynarodowych. Efektem współpracy jest publikacja:  Działania państw 

podejmowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego : M. Sułek, J. Simonides 

(red.) „Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych”, WUW, Warszawa 2009, 

s. 255-266, ISBN  978-83-235-0510-5. 

- w latach 2007 – 2008 – ekspert w programie badawczym  Foresight 2020 – Ministerstwo 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego w panelu bezpieczeństwo ekonomiczne (w załączeniu akt 

powołania). 

Udział w międzynarodowych sieciach naukowych: 

1. roczne członkostwo w EISA (European  International Studies Association) i udział w 

8th Paneuropean conference on International Relations – w charakterze uczestnika 

panelu EU’s role in global and regional energy security (TD13-5)  

2. członek AAE-IHEDN - Association des Auditeurs des sessions Européennes - 

L’Institut des hautes études de défense nationale 

Wykłady za granicą: 

1. Niemcy,  Uniwersytet Magdeburg, Faculty of Humanities, Social Sciences and 

Education – listopad/grudzień 2013 r. pobyt w charakterze visiting professor  temat 

wykładów: Climate change policy of European Union after the COP XIX in Warsaw 

2. Hiszpania, Universidad de Barcelona  - Political Science and Public Administration 

Department - kwiecień/maj 2013 pobyt w charakterze visiting professor prowadzenie 

wykładów nt Economic Security of Euro Zone, Climate Change Regime Polish 

perspective. 

3. Hiszpania, Universidad de Granada, Facultad de Ciencias Politicas y Sociologia, 

maj 2012, pobyt w charakterze visiting professor prowdzenie wykładów nt. Theory of 

Economic Security, Economic Sanctions. 

4. Hiszpania,  Universidad Carlos III de Madrid Department of Political Science and 

Sociology kwiecień/maj 2012, pobyt w charakterze visiting professor prowadzenie 

wykładów nt. Climate changes – policy of the European Union and China, Economic 

Security of Russia 

5. Słowenia, University of Ljubljana- Faculty of Social Science, 
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czerwiec 2011 r. badania w charakterze visiting researcher.  Badania nad problematyką 

bezpieczeństwa ekonomicznego w krajach Europy Południowo-Wschodniej. Prowadzenie 

wykładów  nt. “Economic security in new EU members states” 

6. Hiszpania, Universidad de Barcelona  - Political Science and Public Administration 

Department - kwiecień/maj 2011 pobyt w charakterze visiting professor prowadzenie 

wykładów nt Environmental problems in the Baltic Sea area, Economic Security in 

Central and Eastern Europe after the financial crisis of 2008 

7. Hiszpania,  Universidad Carlos III de Madrid,  Department of Political Science and 

Sociology - kwiecień/maj 2010 r. , pobyt w charakterze visiting professor prowadzenie 

wykładów nt Economic security, Sanctions in International Relations, Social Security 

8. Hiszpania, Universidad de Barcelona  - Political Science and Public Administration 

Department - kwiecień/maj 2010 pobyt w charakterze visiting professor prowadzenie 

wykładów nt “Economic Security in the Mediterranean Region” and “Economic 

sanctions in IR” 

9. Hiszpania,  Universidad Carlos III de Madrid,  Department of Political Science and 

Sociology - kwiecień/maj 2009 r. , pobyt w charakterze visiting professor prowadzenie 

wykładów nt Economic security, Sanctions in International Relations, Social Security 

Staże w uczelniach zagranicznych: 

2011 – lipiec – sierpień kwerenda biblioteczna w European Uniwersity Institute we Florencji 

dotyczące zagadnień energetyki i klimatu 

2010 – czerwiec – lipiec summer visiting professor  badania na Universitad de Barcelona w 

Barcelonie dotyczące bezpieczeństwa ekonomicznego 

Zorganizowane seminaria i konferencje: 

- członek Komitetu Organizacyjnego konferencji nt. „Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu 

gospodarczego”- Społecznej Akademii Nauk w Warszawie – 22-23 październik 2014 r.;  

-  zorganizowanie konferencji nt.„Odnawialne źródła energii w Polsce. Bezpieczeństwo – 

Ekonomia – Technologia – Społeczeństwo”, Ośrodek Analiz Politologicznych Uniwersytetu 

Warszawskiego, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego– 28 luty 2013 r.; 

- zorganizowanie seminarium w ramach Komentarzy Politologicznych OAP UW nt. „Klimat i 

polityka. Polskie wyzwania i strategie dla klimatu w przededniu COP19” – 8 listopad 2013 r.; 
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- zorganizowanie seminarium na Uniwersytecie w Magdeburgu nt. „Climate change policy of 

European Union after the COP XIX in Warsaw. Polish and European Union Perspective” – 1 

grudzień 2013 r.; 

- zorganizowanie panelu nr 84  „Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie 

politologicznej” – (P -84) składającego się z dwóch części na II Ogólnopolskim Kongresie 

Politologicznym – 19-21 września 2012 Poznań z udziałem 13 prelegentów  reprezentujących 

(w kolejności wygłaszanych referatów Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, Szkołę Główną Handlową, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Łódzki ) 

- zorganizowanie konferencji ogólnopolskiej na temat „Wyzwania dla bezpieczeństwa w XXI 

wieku”, Warszawa 2009 Wyższa Szkoła Administracyjno- Społeczna jako elementu realizacji 

projektu badawczego: „Bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo międzynarodowe”; 

- zorganizowanie panelu „Międzynarodowe uwarunkowania problemu HIV/AIDS” na 

międzynarodowej konferencji – „Człowiek Żyjący z HIV w Rodzinie i Społeczeństwie” - 

Warszawa, 1-3 grudnia 2008 organizator Krajowe Biuro ds. AIDS i Fundacja Res Humanae. 

Recenzje prac naukowych: 

– Niemiecka polityka energetyczna po 2011 r. – Szkoła Głowna Handlowa – recenzja 

pracy naukowej A.Sulowskiej realizowanej w ramach badań własnych, 

- recenzowanie publikacji stanowiącej podsumowanie badań naukowych prowadzonych 

przez Państwowy Instytut Spraw Międzynarodowych pod tytułem: North–South Gas 

Corridor: Geopolitical Breakthrough in Central Europe pod redakcją Jarosława Ćwiek-

Karpowicza oraz Dariusza Kałana. 

Recenzje publikacji przygotowanych przez habilitanta: 

1. recenzja prof. Płaczka książki Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie 

politologicznej – wybrane problemy, Elipsa 2012 – e Politicon nr. VIII/ 2013 r.; 

2. Odnawialne źródła energii w Polsce wybrane problemy bezpieczeństwa, polityki i 

administracji, Elipsa 2013 – współredakcja wraz z K.M. Pronińską i A.E.Sulowską – 

recenzje: prof. dr hab. Stanisław Śladkowski – AON, prof. dr hab. Andrzej 

Wieczorkiewicz – Akademia Leona Koźmińskiego, dr hab. prof. SGGW Zbigniew 

Karaczun, dr hab. prof. SGH Krzysztof Kozłowski; 

http://www.pism.pl/files/?id_plik=15698
http://www.pism.pl/files/?id_plik=15698
http://www.pism.pl/Eksperci/Jaroslaw-Cwiek-Karpowicz
http://www.pism.pl/Eksperci/Jaroslaw-Cwiek-Karpowicz
http://www.pism.pl/Eksperci/Dariusz-Kalan
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3. Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej – wybrane problemy, 

Elipsa 2012, współredakcja z K.M. Pronińską, recenzje: dr hab. Jacek Zieliński; 

4. Bezpieczeństwo ekonomiczne, Elipsa, Warszawa 2011 recenzje: dr hab. Adam 

Szyszka, Akademia Ekonomiczna Poznań, prof. dr hab. E.Haliżak Uniwersytet 

Warszawski, dr hab. Dariusz Popławski Uniwersytet Warszawski, dr Ireneusz Bil 

Szkoła Główna Handlowa; 

5. Bezpieczeństwo  wewnętrzne bezpieczeństwo międzynarodowe, Aspra JR,  Warszawa 

2009r. recenzje prof. dr hab. Marek Barański, prof. dr hab. Marek Żmigrodzki; 

Popularyzacja nauki: 

- S.Stodolak – Nowa norma: wysokie ceny żywności przez lata, Obserwator finansowy, 7 

luty 2013 r. 

- TVN CNBC – Co dalej z Portugalią- 5 lipca 2013 

- Polsat News – COP XIX w Polsce – 13 grudnia 2013 r. 

- TOK FM – EKG – z udziałem prof. E.Mączyńska, dr M. Bukowski prowadzenie 

Tadeusz Mosz  

2008 – 2009 stworzenie i prowadzenie programu ekonomicznego EKONOMIAK w radiu  

Campus. 

Nagrody i wyróżnienia prac badawczych: 

1. Nagroda Dziekana WDiNP za współautorstwo publikacji Azja Wchodnia i Azja 

Południowa w stosunkach  międzynarodowych. Bezpieczeństwo-Gospodarka-

Cywilizacja, 2011  

2. Stypendium Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2005-2006 

3. Nagroda Zespołowa Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za współautorstwo pracy 

pt. Polityka zagraniczna i wewnętrzna państw w procesie integracji europejskiej, red. 

E. Haliżak, Wydawnictwo Brant, Bydgoszcz-Warszawa 2004 

4. Nagroda Zespołowa II stopnia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za szczególnie 

istotną publikację Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy międzynarodowej w 

Europie, red. S. Parzymies, R. Zięba, Warszawa 2004 

c) publikacje nie wchodzące w skład osiągnięcia wymienionego w pkt. b 

Publikacje zwarte:  
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1. Międzynarodowe Problemy Ekologiczne. Wybór dokumentów, Elipsa, Warszawa 

2006, ISBN 978-83-7151-760-0; 

Artykuły i rozdziały w pracach zbiorowych: 

2013  

1. Unia Europejska i ChRL w międzynarodowej polityce ochrony klimatu, w:  

„Stosunki Międzynarodowe - International Relations”,  Tom 47/2013, s.147 – 166, 

ISSN: 0209-0961; 

 

2012 

2. The Geoeconomy of Climate Change Regime - Polish Perspective, “Studia i Prace 

WNEiZ”, nr.29/ 2012, s. 105-119 

3. Geoekonomia ochrony środowiska naturalnego „Polski Przegląd Stosunków 

Międzynarodowych”, nr. 2/2012, s. 104-133, ISSN 2300-1437; 

4. Implikacje rewolucji energetycznej w Niemczech dla stosunków z sąsiadami na 

przykładzie Niemiec, „Studia Politica Germanica”,  nr.1/2012, s.179-196, ISSN 

2299-372X;  

5. Polityka Unii Europejskiej w ochronie środowiska Morza Śródziemnego, „Zeszyty 

Naukowe  WSAS -  Administracja i Społeczeństwo”,  nr. 8/2012, s. 85-106, ISBN 

978-83-62505-17-3; 

2011 

6. Rola Azji Południowo-Wschodniej w gospodarce światowej, w: K. Zajączkowki, J. 

Nakonieczna (red.) ,Azja Południowo Wschodnia, Warszawa 2011 r., s. 271-280, 

ISBN 978-83-235-0740-6; 

2010 

7. Zmiany klimatu-nowy czynnik zagrażający bezpieczeństwu państw, w: 

J.Symonides (red.), Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, Warszawa 

2010, s.446- 460,  Wydawnictwo Scholar , ISBN 978-83-7383-444-6; 

2009 

8. Bezpieczeństwo ekologiczne w: K.A. Wojtaszczyk, A.Materska-Sosnowska (red.) 

Bezpieczeństwo państwa, Warszawa 2009 r., s.173-192, 0ficyna Wydawnicza 

ASPRA-JR,  ISBN 978-83-7545-007-1; 

2007 
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9. Zagraniczna polityka ekonomiczna w Ameryce Łacińskiej i Azji Południowo-

Wschodniej w latach 90. Studium porównawcze w: M.F. Gawrycki (red.), Ameryka 

Łacińska w regionie Azji i Pacyfiku, Toruń 2007 r., s. 459-489, Wydawnictwo 

Adam Marszałek, ISBN 978-836-7441-844-77;  

10. Międzynarodowa ochrona Środowiska Afryki, „Zeszyty Naukowe WSAS -

Człowiek i Społeczeństwo”, Tom II, Warszawa 2007, s.135-152, ISBN 83-

900210-1-3, 978-83-923431-5-8;  

11. Ochrona środowiska w basenie Morza Bałtyckiego, „Zeszyty Naukowe  WSAS -  

Administracja i Społeczeństwo”,  nr. 1/2006, s. 35-45, ISBN 978-83-62505-17-3; 

12. Problem ochrony środowiska w polityce państw w: E. Haliżak, R. Kuźniar, G. 

Michałowska, S.Parzymies, J. Symonides, R. Zięba (red.), Stosunki 

międzynarodowe w XXI wieku, Warszawa 2006 r., s.151-164,  ISBN 83-7383-215-

7, 978-83-7383-215-2, 8389050-42-0, 978-83-98050-42-7; 

13. Problemy zadłużenia międzynarodowego w Ameryce Łacińskiej, w: M.F.Gawrycki 

(red.), Ameryka Łacińska wobec wyzwań globalizacji, Toruń 2006 r., s. 179-194, 

ISBN 83-7441-531-2, 978-83-7441-531-6; 

2004 

14. Jednolity Rynek Finansowy Wspólnoty. Konsekwencje dla Polski, w: E. Haliżak 

(red.), Polityka zagraniczna i wewnętrzna państw w procesie integracji 

europejskiej, Bydgoszcz-Warszawa 2004, s. 96-111, Wydawnictwo Brant, , 

ISBN83-89073-55-2; 

15. Unia Europejska wobec braku stabilności światowego systemu finansowego w: S. 

Parzymies, R. Zięba (red.) Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy w 

Europie, Warszawa 2004, s. 368-380,  ISBN 8373831096; 

2003 

16. Euro jako waluta konkurująca z dolarem. w: G. Michałowska (red.), Integracja 

europejska. Instytucje. Polityka. Prawo. Księga pamiątkowa dla uczczenia 65-

lecia Profesora Stanisława Parzymiesa, Warszawa 2003, s. 199-218, 

Wydawnictwo Naukowe Scholar, ISBN 83-7383-044-3;  

17. Pomoc rozwojowa a przepływy kapitału prywatnego w przezwyciężaniu ubóstwa 

na świecie. w: E. Haliżak, R. Kuźniar, J.Symonides, (red.), Globalizacja a stosunki 

międzynarodowe, Bydgoszcz-Warszawa 2003 r., s. 96-111,  Oficyna Wydawnicza 

Branta, ISBN 83-89073-55-2;  
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d) omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem  

ich ewentualnego wykorzystania 

Przedmiot badań 

Przedmiotem badań habilitanta jest zagadnienie bezpieczeństwa ekonomicznego. 

Naukowcy  badający problematykę bezpieczeństwa ekonomicznego tacy jak między innymi: 

C. Richard Neu, Charles Wolf (Neu, Wolf 1995), Vincent Cable (1995), Eric Marshall Green 

(Green 1996),  Andrzej Lubbe (Lubbe 1997), James Sperling i Emil Kirchner (Sperling, 

Kirchner 1998), Patrick De Souza (De Souza 2000), Ramesh Thakur (Thakur 2006) 

Christopher Dent (Dent 2009), definiują pojęcie bezpieczeństwa ekonomicznego w bardzo 

różny sposób. Różnorodność definicji wynika z wielowymiarowości obszaru badań, który jest 

analizowany przez politologów, ekonomistów, czy psychologów. Brak jest więc jednej 

powszechnie obowiązującej w nauce definicji bezpieczeństwa ekonomicznego. Habilitant 

stojąc w obliczu chaosu definicyjnego panującego w literaturze przedmiotu postanowił 

sformułować autorską definicję. Zdefiniował on bezpieczeństwo ekonomiczne jako 

niezakłócone funkcjonowanie gospodarek, to znaczy utrzymanie podstawowych wskaźników 

rozwojowych oraz zapewnienie komparatywnej równowagi z gospodarkami innych państw. 

Definicja ta łączy w sobie element ekonomiczny i politologiczny. Niezakłócone 

funkcjonowanie gospodarek jest bowiem możliwe w przypadku spełnienia zarówno 

warunków ekonomicznych (np. importu zaopatrzeniowego i inwestycyjnego), jak i  

warunków politycznych – czyli braku niepokojów społecznych w postaci strajków, 

kontestacji władz centralnych, chęci obalenia rządu czy też tendencji separatystycznych. To 

niezakłócone funkcjonowanie mieści w sobie zapewnienie ładu politycznego, spokoju 

społecznego, odpowiedniego funkcjonowania gospodarek, jak również odpowiednich 

regulacji umożliwiających wzrost gospodarczy. Definicja ta zawiera element porównawczy, 

związany z zapewnieniem komparatywnej równowagi z gospodarkami innych państw oraz 

wskazuje na relatywizację poziomu bezpieczeństwa ekonomicznego, co jest zgodne z 

metodologią badań stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa. Stworzona definicja 

bezpieczeństwa ekonomicznego wynika z przyjętej przez habilitanta perspektywy badawczej 

odwołującej się do ekonomii politycznej stosunków międzynarodowych. Autor sytuuje swoje 

prace badawcze na pograniczu ekonomii instytucjonalnej, bezpieczeństwa, nauk politycznych 

starając się te nurty łączyć, czego efektem jest holistyczne podejście do badanego przedmiotu.  
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Dokonana przez habilitanta typologia zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego, 

opierająca się na przyjętej definicji pojęcia wyznacza obszar prowadzonych badań.  

Wyodrębniono zatem cztery wymiary bezpieczeństwa ekonomicznego, czyli finansowy, 

surowcowo-energetyczny, żywnościowy oraz dostępu do wody. Wymiary bezpieczeństwa 

ekonomicznego są ze sobą logicznie powiązane i współzależne, co powoduje, iż wzajemne 

relacje między wymiarami bezpieczeństwa ekonomicznego wpisują się w obszar badawczy, z 

tym zastrzeżeniem, iż  zastosowanie metody redukcyjnej zawęża obszar badania. W ramach 

każdego z tych wymiarów występują zagrożenia, które wpływają na bezpieczeństwo 

ekonomiczne państw. Mają one źródło w działaniach innych państw przybierając formę 

wojen gospodarczych, sankcji ekonomicznych, czy uzależniania, a mających wpłynąć na 

bezpieczeństwo państw, czyli terytorium, ludność, władzę, suwerenność oraz poziom i jakość 

życia obywateli. Drugim źródłem zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego są te będące 

wynikiem funkcjonowania aktorów pozapaństwowych, na przykład banków, czy funduszy 

inwestycyjnych. Zagrożenia te podlegają ciągłej ewolucji rozszerzając lub zawężając tym 

samym obszar badań nad bezpieczeństwem ekonomicznym. Na skalę i rodzaj zagrożeń 

bezpieczeństwa ekonomicznego wpływa proces globalizacji, które budują nowe relacje 

zależności i współzależności między uczestnikami stosunków międzynarodowych. Upadek 

systemu dwublokowego spowodował dynamiczny rozwój procesów globalizacji, czego 

efektem był między innymi wzrost znaczenia bezpieczeństwa ekonomicznego w politykach i 

strategiach państw oraz rozwój badań naukowych w tym obszarze. Jednym z pierwszych 

badaczy, który zauważył to zjawisko jest Barry Buzan, który w swojej publikacji  z 1991 roku 

People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in Post-Cold War stwierdził, iż 

bezpieczeństwo ekonomiczne jest jednym z kluczowych obszarów badań nad 

bezpieczeństwem. Publikacja ta wniosła istotny wkład w wyodrębnienie bezpieczeństwa 

ekonomicznego jako samodzielnego obszaru badań nad bezpieczeństwem obok:  militarnego, 

politycznego, społecznego i ekologicznego. 

Obserwacje te skłoniły habilitanta do prowadzenia badań nad ewolucją pojęcia i 

zakresem bezpieczeństwa ekonomicznego. Obszar badań został rozszerzony przez habilitanta 

poprzez wprowadzenie  do nauki kategorii ekonomizacji bezpieczeństwa państwa. Kategoria 

ta oznacza wzrost znaczenia czynnika ekonomicznego w zachowaniu bezpieczeństwa 

narodowego. Ekonomizacja bezpieczeństwa jest procesem długotrwałym, obiektywnym, 

wynikającym ze zmian zachodzących w stosunkach między państwami, jak również w 

funkcjonowaniu gospodarki światowej. Ekonomizacja oznacza uznanie przez państwa sfery 
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ekonomicznej za płaszczyznę rywalizacji i konkurencji. Wskutek tego procesu czynnik 

ekonomiczny zaczyna odgrywać samodzielną rolę w stosunkach międzynarodowych, tj. 

przestaje być podporządkowany celom  militarnym. Ma to istotne znaczenie nie tylko dla 

funkcjonowania państw w stosunkach międzynarodowych, ale także z punktu widzenia 

rozwoju nauki o tych stosunkach.  

Do tak sformułowanego obszaru badań dochodzi analiza działań państw stanowiących 

odpowiedź na zagrożenia państwowe i pozapaństwowe bezpieczeństwa ekonomicznego oraz 

takich, które będą osłabiać bezpieczeństwo ekonomiczne innych podmiotów. Można dokonać, 

ich systematyzacji dzieląc na działania wewnętrzne i międzynarodowe (jednostronne, 

dwustronne i wielostronne). Stosując kryterium narzędzi prowadzonej polityki można 

wyodrębnić narzędzia: ekonomiczne, administracyjno-prawne i dyplomatyczne. Działania 

państw są więc istotnym i bogatym obszarem badań nad bezpieczeństwem ekonomicznym, 

który umożliwia analizę ich polityk i strategii.   

 Jednotematyczny cykl publikacji  przedstawionych jako osiągnięcie do przewodu 

habilitacyjnego odnosi się do całego zarysowanego powyżej obszaru badań nad 

bezpieczeństwem ekonomicznym. Obejmuje on między innymi monografię Bezpieczeństwo 

ekonomiczne, książki pod redakcją Bezpieczeństwo  wewnętrzne i bezpieczeństwo 

międzynarodowe, Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej – wybrane 

problemy i Odnawialne źródła energii w Polsce wybrane problemy bezpieczeństwa, polityki i 

administracji,  jak również artykuły publikowane w recenzowanych czasopismach oraz w 

pracach zbiorowych. Publikacje te były efektem badań prowadzonych od 2006 roku. Przez 

ten czas możliwe było zweryfikowanie trafności zawartych w nich tez, założeń i wniosków.  

Istotny wpływ na jakość przedstawionego cyklu publikacji ma prowadzenie samodzielnych 

badań naukowych w Polsce i zagranicznych ośrodkach naukowych przez habilitanta, jego 

udział w projektach badawczych, a także w konferencjach krajowych i międzynarodowych.  

 

Cel, problemy i pytania badawcze 

Cel badania 

W okresie zimnej wojny zasadnicze znaczenie w politykach i strategiach państw 

odgrywały czynniki militarne. W takiej sytuacji zagadnienia ekonomiczne były 

podporządkowane wzmacnianiu siły militarnej i budowania potęgi państw. Upadek systemu 
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dwublokowego spowodował, iż państwa zaczęły w znacznie większym stopniu zwracać 

uwagę na zagadnienia bezpieczeństwa ekonomicznego, tym bardziej, iż proces globalizacji 

gospodarki światowej nabrał w tym czasie nowej dynamiki.  

Nadrzędnym celem  naukowym będącym osiągnięciem wskazywanym do przewodu 

habilitacyjnego jest badanie wpływu procesu ekonomizacji bezpieczeństwa na politykę i 

strategię państw. Temu zadaniu podporządkowano cele pośrednie badania, do których należą: 

1. definiowanie pojęcia bezpieczeństwa ekonomicznego; 

2. wyodrębnienie wymiarów bezpieczeństwa ekonomicznego; 

3. wyznaczenie metod analizy bezpieczeństwa ekonomicznego;  

4. określenie dynamiki ekonomizacji bezpieczeństwa oraz ograniczeń tego procesu; 

5. poznanie polityk i strategii państw przeciwdziałających zagrożeniom 

bezpieczeństwa ekonomicznego; 

6. weryfikowanie przyjętych założeń metodologicznych: definicyjnych, obszaru 

bezpieczeństwa ekonomicznego i sposobów analizy poprzez szczegółową analizę 

procesów i wydarzeń zachodzących w stosunkach międzynarodowych; 

7. określenie obszaru badań bezpieczeństwa ekonomicznego w odniesieniu do takich 

pojęć jak bezpieczeństwo człowieka – (human security), bezpieczeństwo 

społeczne (societal security).   

 

W wyniku przeprowadzonych badań udało się osiągnąć zakładany cel główny oraz cele 

pośrednie, co oznacza, iż przyjęte hipotezy i założenia są poprawne. Prowadzone badania 

przyczyniły się do rozwoju nauki o stosunkach międzynarodowych oraz lepszego poznania 

ich funkcjonowania (szerzej to zagadnienie omówiono w punkcie: Osiągnięte wyniki i ich 

wykorzystanie).  

Główne problemy: 

Głównymi problemami badawczymi były: problemy definicyjne, problemy klasyfikacji, 

problemy analityczne, problemy badań empirycznych.  

a) problemy definicyjne 

Stwierdzono brak jednej powszechnie obowiązującej w nauce definicji 

bezpieczeństwa ekonomicznego. Powoduje to, iż bardzo często badacze zajmują 

sprzeczne stanowiska co do zakresu pojęcia bezpieczeństwa ekonomicznego w 
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zależności od przyjętej perspektywy badawczej oraz okresu, w którym definicja była 

przedstawiona. Stan nauki, w którym nie daje się wyróżnić jednej powszechnie 

obowiązującej definicji oznaczał konieczność sformułowania własnej definicji 

bezpieczeństwa ekonomicznego. Stanowi ona punkt wyjścia do określenia metod 

analizy tego zagadnienia. Definicja taka musiała być uniwersalną tj. dającą się 

zastosować dla każdego państwa bez względu na jego specyfikę. Powinna ona 

odpowiadać także obszarowi badań z pogranicza ekonomii instytucjonalnej, 

bezpieczeństwa, nauk politycznych i stosunków międzynarodowych egro powinna 

mieć charakter ekonomiczny i politologiczny. Kolejne kryterium definicji odnosiło się 

do kwestii uwzględniania zarówno sfery wewnętrznej państwa i międzynarodowej 

oraz państwowych i pozapaństwowych źródeł zagrożeń. Habilitant uznał, iż 

tradycyjne teorie stosunków międzynarodowych realizm, neo-realizm, liberalizm, neo-

liberalizm nie stanowią pomocy w definiowaniu bezpieczeństwa ekonomicznego. 

Odwołał się on natomiast krytycznie do konstruktywizmu i szkoły kopenhaskiej. 

Ekonomizacji bezpieczeństwa w przeciwieństwie do procesu sekurytyzacji 

opisywanego przez szkołę kopenhaską, zdaniem autora oparta jest na obiektywnych 

zjawiskach. Zjawiska te zachodzą w stosunkach międzynarodowych i wewnątrz 

państw, a należą do nich: postęp naukowo-techniczny, wzrost współzależności 

międzynarodowych, wzrost rywalizacji między państwami o zasoby i kapitał, wzrost 

poziomu zadłużenia międzynarodowego, występowanie stref głodu, wzrost wagi i 

oddziaływania na stosunki międzynarodowe podmiotów niepaństwowych. Zdaniem 

habilitanta bezpieczeństwo ekonomiczne to niezakłócone funkcjonowanie gospodarek, 

to znaczy utrzymanie podstawowych wskaźników rozwojowych oraz zapewnienie 

komparatywnej równowagi z gospodarkami innych państw. 

b) problemy typologii 

Tak definiowane bezpieczeństwo ekonomiczne prowadzi do powstania kolejnego 

problemu – typologii czynników, które mogą wpływać na niezakłócone 

funkcjonowanie gospodarki. Oczywistym jest, iż nie każdy czynnik zakłócający 

wzrost gospodarczy można uznać za zagrożenie dla bezpieczeństwa ekonomicznego. 

Należało poszukiwać i wyodrębniać takie, które mają istotny wpływ na wskaźniki 

rozwojowe i zachowanie komparatywnej równowagi z gospodarkami innych państw. 

W tym celu poszukiwano czynników spełniających te warunki. Następnie dokonano 

ich klasyfikacji uznając, iż tworzą one cztery podzbiory zagrożeń, które habilitant 

nazywa wymiarami bezpieczeństwa ekonomicznego. Podzbiory charakteryzują się 
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wewnętrznym uporządkowaniem i precyzją wyodrębnienia. Pokazano zarówno 

wzajemne związki między podzbiorami jak również, ich rozdzielność. Dzięki 

typologii zagrożeń dla bezpieczeństwa ekonomicznego można każde zjawisko wpisać 

do podzbioru i sprawdzić, czy stanowi ono zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz 

stwierdzić jaka jest jego ogólna charakterystyka. Niezakwalifikowanie do żadnego 

podzbioru klasyfikacji świadczy, iż  dane zjawisko nie jest zagrożeniem dla 

bezpieczeństwa ekonomicznego.  

c) problemy analityczne 

Problemy analityczne przed którymi stanął habilitant polegały na braku narzędzi 

analizy bezpieczeństwa ekonomicznego w badaniach prowadzonych w Polsce i za 

granicą. Badania, do tej pory prowadzone dotyczą i dotyczyły cząstkowych wymiarów 

bezpieczeństwa, co stało w sprzeczności z ideą holistycznej analizy tego pojęcia. W 

związku z tym habilitant poszukiwał własnych metod analizy. Były one zmienne w 

czasie. W początkowych publikacjach habilitant odwoływał się do wartości 

konstytuujących bezpieczeństwo, lecz to podejście niosło ze sobą ograniczenie w 

postaci braku precyzyjnego aparatu pojęciowego, ale również jasno określonego 

obszaru badania. W związku z powyższym przeprowadził typologię zagrożeń, dzięki 

czemu uzyskał ogólną charakterystykę faktów, pomagającą je interpretować oraz 

określił obszar badania. Wykorzystując też stworzone klasyfikacje jako narzędzie 

porządkujące obszar badań wyodrębnił proces ekonomizacji bezpieczeństwa, który 

poprzez swoją charakterystykę pomaga w interpretacji i wnioskowaniu.  

d) problemy badań empirycznych 

Stosunkowo niewielki dorobek badawczy w obszarze bezpieczeństwa ekonomicznego 

spowodował, iż autor nie mógł zweryfikować przyjętych tez i założeń o oparciu o inne 

badania oraz porównywać ich wyników. W związku z powyższym habilitant podjął działania 

zmierzające do: tworzenia zespołów badawczych i inspirowania badań w tym zakresie oraz 

prowadzeniu własnych badań mających charakter szczegółowy. W tym celu zgłosił panel 

otwarty nt. „Bezpieczeństwo ekonomiczne” na II Kongresie Politologicznym w Poznaniu oraz 

zrealizował projekt badawczy „Odnawialne Źródła Energii w Polsce”. Równolegle 

przygotował cykl publikacji dotyczących bezpieczeństwa ekonomicznego, wygłaszał referaty 

na konferencjach w kraju i zagranicą prezentując cząstkowe badania oraz rozwiną współpracę 

międzynarodową z ośrodkami zagranicznymi. Każda z publikacji jednotematycznych 

przedstawionych przez habilitanta realizuje cel główny jakim jest badanie wpływu procesu 
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ekonomizacji bezpieczeństwa na politykę i strategię państw, poprzez analizę bieżących 

zjawisk zachodzących w stosunkach międzynarodowych. Umożliwia to weryfikowanie 

przyjętych hipotez i założeń badawczych oraz weryfikuję metodologię prowadzonych badań. 

W następujących publikacjach analizowano zjawiska dotyczące finansowego wymiaru 

bezpieczeństwa ekonomicznego: 

1. Wpływ poszerzenia Unii Europejskiej na bezpieczeństwo ekonomiczne państw 

Europy Środkowo Wschodniej, „Stosunki Międzynarodowe - International 

Relations”,  Tom 34/2006, nr. 3-4, s.128-145, ISSN: 0209-0961; 

2. Wpływ wydobycia gazu łupkowego na bezpieczeństwo ekonomiczne Polski, w: „e-

Politikon”, nr. III, 2012 r., s. 8-35, ISSN 2084-5294; 

3. Finansowy wymiar bezpieczeństwa ekonomicznego Polski w dobie kryzysu strefy 

euroatlantyckiej w: „e-Politikon”, nr. VI, 2013 r., s.208-230, ISSN 2084-5294; 

4. Bezpieczeństwo ekonomiczne państw Europy Środkowej i Wschodniej w dobie 

kryzysu. Aspekt finansowy i energetyczny w: S. Partycki (red.), Kryzys finansowy– 

przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej, 

Lublin, 2012 r., s. 221-233, ISBN 978-83-7702-416-4;  

5. Wpływ kryzysu światowego na finansowy wymiar bezpieczeństwa ekonomicznego 

Unii Europejskiej. Konsekwencje polityczne i ekonomiczne w: K.M.Księżopolski, 

K.Pronińska (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej- 

wybrane problemy, Wydawnictwo Elipsa,  2012 r., s. 27-43, ISBN 978-83-7151-

955-0;  

Kolejna grupa obejmuje publikacje dotyczące surowcowo-energetycznego wymiaru 

bezpieczeństwa ekonomicznego. 

1. Wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na bezpieczeństwo ekonomiczne państw 

Europy Środkowej - aspekty energetyczne. „Studia Europejskie”,  nr. 1/2007, s.71-

91, ISSN 1428-149X; 

2. Enhancing Economic Security through the Development of Renewable Energy 

Sources in Europe - Myth or Reality, OSCE, EEF.NGO/32/13 

3. The Impact of Securitization and  Economization of Security on the Establishment 

of an International Climate Protection Regime, “e-Politikon”, nr. VII, edycja 

specjalna Klimat i Polityka, 2013 r., s.35-53, ISSN 2084-5294;  

4. Wpływ rozwoju infrastruktury na energetyczny wymiar bezpieczeństwa 

ekonomicznego Polski. Case LNG w Świnoujściu w: J. J. Piątek, R. Podgórzańska 

(red.), Terminal LNG w Świnoujściu a bezpieczeństwo energetyczne regionu i 

Polski, Szczecin 2013, s.49-65 ISBN: 978-83-7780-841-2; 
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5. Wpływ rozwoju odnawialnych źródeł energii na bezpieczeństwo ekonomiczne 

Polski, w: K. Księżopolski, K. Pronińska, A. Sulowska (red.), Odnawialne Źródła 

Energii w Polsce. Wybrane problemy bezpieczeństwa, polityki i administracji, wyd. 

Elipsa, Warszawa 2013 r, s. 15-34, ISBN 978-83-7151-992-5; 

Ostatnia grupa publikacji zawiera te dotyczące wymiaru żywnościowego i dostępu do 

czystej wody oraz publikacje dotyczące więcej niż jednego wymiaru lub nowych zjawisk 

rozszerzających obszar badań: 

1. Wpływ migracji na bezpieczeństwo ekonomiczne państw, w: (red.) L. Kacprzak, 

J.Konopka,  Bezpieczeństwo państw a procesy migracyjne, Piła 2008 r,s.79-92, 

ISBN 978-83-89795-52-6, 978-83-89795-54-0; 

2. Działania państw podejmowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

ekonomicznego, w: (red.) M. Sułek, J.Symonides, Państwo w teorii i praktyce 

stosunków międzynarodowych, Warszawa 2009 r., s. 255-266, Wydawnictwa 

Uniwersytetu Warszawskiego, ISBN 978-83-235-0510-5;  

3. Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państw, w: (red.) K.M. Księżopolski 

Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa międzynarodowego, 

Warszawa 2009 r., s.93-108, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR,  ISBN 978-83-

9234-318-9; 

4. Znaczenie bezpieczeństwa ekonomicznego w funkcjonowaniu państw. w: (red.) J. 

Pięta, B.Pruski, Współczesne dylematy bezpieczeństwa - teoria i praktyka., 

Warszawa 2009, s. 97-111, WSBiO;   

5. Bezpieczeństwo ekonomiczne, Elipsa, Warszawa 2011, ISBN 978-83-7151-037-3 

6. Bezpieczeństwo ekonomiczne Federacji Rosyjskiej a jej polityka zagraniczna w 

relacjach z Unią Europejską w: (red.), J.Tymanowski, Federacja Rosyjska w 

procesie demokratyzacji, Warszawa 2011, s.239-266 , Oficyna Wydawnicza 

ASPRA-JR, ISBN 978-83-63183-31-8, 978-83-7545-312-6; 

7. Perspektywa politologiczna w analizowaniu problemów bezpieczeństwa 

ekonomicznego w: K. Księżopolski, K.Pronińska (red.), Bezpieczeństwo 

ekonomiczne w perspektywie politologicznej- wybrane problemy, Wydawnictwo 

Elipsa,  2012 r., s.175-181, ISBN 978-83-7151-955-0;    

8. Problem HIV/AIDS jako zagrożenie dla bezpieczeństwa ekonomicznego państw w: 

W. Lizak, A. Solarz (red.),  Ochrona zdrowia w stosunkach międzynarodowych. 

Wybrane zagadnienia w:  Warszawa 2013 r., s.101-118, ISBN 978-235-1106-9; 
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9. Sankcje ekonomiczne jako narzędzie realizacji polityki zagranicznej państw 

w: E. Haliżak, M. Pietraś (red.), Poziomy analizy stosunków międzynarodowych, 

Warszawa 2013, s. 129-142, SBN: 978-83-62751-23-5, 978 83 62751 22 8 

10. Wojny ekonomiczne w stosunkach międzynarodowych w: M. Bodziany (red.), 

Społeczeństwo a wojna we współczesnym ładzie międzynarodowym, Wrocław 2013 

r., s.41-55, ISBN 978-83-63900-09-0;   

Szczegółowe omówienie efektów cyklu publikacji szczegółowo omówiono w punkcie 5 

wniosku.  

 

Omówienie osiągnięcia w wymiarze teoretycznym 

 

Habilitant uznał, iż tradycyjne teorie stosunków międzynarodowych realizm neo-

realizm, liberalizm neo-liberalizm nie stanowią wystarczającej pomocy w badaniach nad 

bezpieczeństwem ekonomicznym.  

Przedstawiciel realizmu Hansa Morgenthau podporządkowuje, kwestie ekonomii sile 

militarnej.  Podobnie neorealiści jak Edward Luttwak, czy Kenneth Waltz uważają, iż relacje 

między polityką i ekonomią są kluczem do analizy siły i potęgi państw.  Ten ostatni podobnie 

jak poprzednicy nie przywiązuje wagi do czynnika ekonomicznego jako samodzielnej 

kategorii mogącej generować zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa. Habilitant twierdzi, iż 

siła ma nie tylko wymiar militarny, ale również ekonomiczny, a w wyniku procesu 

ekonomizacji bezpieczeństwa znaczenie bezpieczeństwa ekonomicznego wzrasta powodując, 

iż wpływa ono na politykę i strategie państw w takim samym stopniu jak bezpieczeństwo 

militarne ergo należy tą kategorię „uwolnić” z podporządkowania kwestiom militarnym. 

Zwraca on uwagę, iż zastosowanie narzędzi ekonomicznych jako formy wywierania wpływu, 

a nawet pełnej dominacji jest często stosowane w stosunkach międzynarodowych i może 

stanowić zagrożenie dla państw, a nie zawsze musi wiązać się z użyciem siły militarnej. 

Habilitant  podkreśla, iż zastosowanie narzędzi ekonomicznych w politykach i strategiach 

państw nie oznacza marginalizacji siły militarnej, która jest potrzebna do zapewnienia na 

przykład fizycznego wykonywania sankcji ekonomicznych. Zarzuca realistom i neorealistom 

nie uwzględnianie zagrożeń pozapaństwowych związanych z funkcjonowaniem rynków 

finansowych, które stanowią istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa państw. Habilitant stara 

się poszukiwać equlibrum między znaczeniem czynnika ekonomicznego i militarnego w 



24 
 

stosunkach międzynarodowych uznając, iż dany stan stosunków międzynarodowych będzie 

faworyzował albo bezpieczeństwo militarne albo ekonomiczne w politykach i strategiach 

państw. Habilitant kontestuje twierdzenie realizmu klasycznego i ofensywnego, iż państwa 

dążą do maksymalizacji siły militarnej i dominacji. Uważa, iż dominacja może być osiągana 

również w wykorzystaniem narzędzi ekonomicznych. W związku z powyższym opowiada się 

za rozszerzeniem tradycyjnego wąskiego pojmowania siły i rozszerzenie tej kategorii o 

wymiar ekonomiczny. Jakkolwiek formułowana autorska definicja bezpieczeństwa 

ekonomicznego nawiązuje w pewnej mierze do realizmu defensywnego, ponieważ opiera się 

na zasadzie utrzymania komparatywnej równowagi z gospodarkami innych państw, co jest 

zgodne z twierdzeniem realistów, iż polityka państw polega na utrzymaniu równowagi sił.  

Reasumując habilitant pokazuje, iż zarówno realizm i neorealizm z jego perspektyw 

badawczej nie opisuje rzeczywistości w sposób zadowalający.  

Przedstawiciele liberalizmu zakładają, iż interesy państw mogą zostać 

zharmonizowane dzięki ekonomii. Przedstawiciele liberalizmu uważają, iż państwa są 

racjonalnymi graczami i rozwój współpracy gospodarczej powoduje korzyści ergo korzyści 

ze współpracy będą hamować zachowania agresywne i promować te kooperatywne.  Państwa 

powinny zacieśniać, ze sobą więzi ekonomiczne i tym samym redukować możliwość 

stosowania siły militarnej. Z perspektywy liberalizmu współpracy międzynarodowej służą 

instytucje międzynarodowe i prawo. Przedstawiciele liberalizmu nie odnoszą się do 

zagadnienia zagrożeń jakie powoduje zacieśnianie więzi ekonomicznych.  Habilitant twierdzi, 

iż rozwój wymiany międzynarodowej możliwy dzięki liberalizacji przepływów czynników 

produkcji doprowadził do pojawienia się nowych pozapaństwowych zagrożeń dla 

bezpieczeństwa państwa. Wskazuje na zjawiska kryzysów ekonomicznych w latach 1995-

1998 oraz  ostatniego z 2008 roku w Stanach Zjednoczonych, wykorzystywanie zależności i 

współzależności energetycznych jako narzędzi wojny gospodarczej  w wyniku, których 

państwa odchodzą od polityki współpracy. Zjawiska te spowodowały zwiększenie i zmianę 

roli państw, które musiały podjąć działania niestandardowe zmierzające do ratowania swojego 

bezpieczeństwa. Habilitant wskazuje, iż państwa mogą wykorzystywać zacieśnianie relacji 

ekonomicznych do wywierania wpływu na inne państwa poprzez budowanie relacji 

zależności. Szczególnie jest to widoczne w badaniach dotyczących surowcowo-

energetycznego wymiaru bezpieczeństwa ekonomicznego Unii Europejskiej, Regionu Europy 

Środkowej i Polski w relacjach z Rosją. Przytoczone powyżej dane empiryczne podważają 

twierdzenie liberalizmu i neoliberalizmu o pozytywnym wpływie zacieśniania więzi 
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ekonomicznych na kooperatywne zachowania państw. Jednak nie wszystkie twierdzenia 

liberalizmu i neoliberalizmu habilitant kontestuje. Odwołując się do neoliberalizmu w 

obszarze znaczenie organizacji międzynarodowych jako takich, które mają sprzyjać 

harmonizowaniu interesów państw. Wskazuje, iż zgodnie z teorią liberalizmu 

instytucjonalnego w przypadku wspólnych zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego państwa 

mogą podejmować i podejmują współpracę. W swoich pracach analizuje m. in. Działalność 

Światowej Organizacji Handlu, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, czy Organizacji 

Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Jednak zaznacza, iż współpraca w ramach tych struktur 

ma charakter w dużym stopniu ograniczony i dotyczy przede wszystkim zagrożeń 

pozapaństwowych. 

Habilitant uważa, iż czynnikiem gwarantującym bezpieczeństwo ekonomiczne w 

sytuacji wojen gospodarczych i wzrastających zagrożeń o charakterze pozapaństwowym, jest 

występowanie współzależności. Sądzi, iż utrzymanie komparatywnej równowagi, która jest 

jednym z warunków zachowania bezpieczeństwa ekonomicznego jest możliwe tylko w 

przypadku występowania współzależności, co wynika z przewagi jaką daje państwom 

uczestniczenie w międzynarodowy podziale pracy. Dane empiryczne wskazują, iż państwa 

nie wyłączają się z własnej woli z globalnej gospodarki wiedząc, iż stanowi ona jeden z 

motorów ich rozwoju gospodarczego. Ograniczenie całkowite, czy częściowe udziału w 

gospodarce światowej we współczesnych stosunkach międzynarodowych wynika z 

nakładania sankcji przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, państwa lub ich grupy, czego efektem 

są problemy gospodarcze państw na które są one nakładane. Reasumując habilitant wskazuje 

w swoich publikacjach na pomijanie istotnych zagadnień przez przedstawicieli liberalizmu i 

neoliberalizmu 

 Habilitant odwołuje się do post modernistycznego podejścia do badań nad 

bezpieczeństwem realizowanym między innymi przez szkołę kopenhaską. Uważa 

subiektywne podejście do określania przedmiotu bezpieczeństwa jako nie wystarczające. Z 

tego powodu definicję pojęcia bezpieczeństwa ekonomicznego i ekonomizacji 

bezpieczeństwa opiera na obiektywnych czynnikach odzwierciedlających stan stosunków 

międzynarodowych. Habilitant wyznacza więc własny sposób analizy polityk i strategii 

państw bazujący na procesie ekonomizacji bezpieczeństwa, polemizując z głównymi teoriami 

stosunków międzynarodowych.  Odcina się zarówno od merkantylizmu w warstwie roli 

państwa jak również od liberalizmu  stara się poszukiwać istoty wzajemnych relacji między 

tym co polityczne i ekonomiczne w stosunkach międzynarodowych. Nie jest również 
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zwolennikiem determinizmu ekonomicznego pokazując, iż polityka i strategia państw nie 

opiera się tylko na gospodarce, ale również na aksjologii.  

 Habilitant uważa, iż tradycyjne teorie stosunków międzynarodowych nie stanowią 

wystarczającej pomocy w badaniach nad bezpieczeństwem ekonomicznym egro jest 

zmuszony do krytycznego ich stosowania w prowadzonych badaniach.  

Omówienie osiągnięcia w wymiarze analitycznym 

W wymiarze analitycznym osiągnięciem habilitanta jest zbudowanie aparatu pojęciowego i 

metod analizy umożliwiających wyjaśnienie polityk i strategii państw. Stworzone narzędzia 

umożliwiają w obszarze bezpieczeństwa ekonomicznego prognozowanie przyszłych działań 

państw tak Północy jak i Południa zarówno na arenie międzynarodowej, jak również w 

polityce wewnętrznej. Z tej perspektywy system ten jest całościowy i uniwersalny. Poziomem 

analizy jest państwo oraz wspólnoty integracyjne. Istotnym wymiarem analitycznym pracy 

jest zdezawuowanie determinizmu ekonomicznego, który w niektórych pracach jest mocno 

akcentowany, czy też podejść podkreślających wyodrębnienie się oddzielonej od przestrzeni 

wewnętrznej przestrzeni międzynarodowej. Habilitant uważa, iż na obecnym etapie rozwoju 

stosunków międzynarodowych sfera wewnętrzna często determinuje politykę 

międzynarodową, co wynika ze wzajemnych powiązań np. posiadanych zasobów 

energetycznych z prowadzoną polityką zagraniczną.  

Habilitant na podstawie przeprowadzonych badań stwierdza, iż nie da się prowadzić 

polityki międzynarodowej tylko z wykorzystaniem narzędzi ekonomicznych ergo siła jest 

cały czas istotnym elementem we współczesnych stosunkach międzynarodowych, ale nie 

kluczowym. Podkreśla, iż w wyniku procesu ekonomizacji bezpieczeństwa czynnik 

ekonomiczny współcześnie jest tak samo istotny jak siła. Zbudowany aparat pojęciowy i 

analityczny umożliwia generowanie sygnałów alarmowych dotyczących zagrożeń 

bezpieczeństwa ekonomicznego dowolnego państwa. Przykładem jego zastosowania jest 

dokument nt. „Polityka RP wobec Rosji – stan obecny i rekomendacja zmian” opublikowany 

w komentarzach politologicznych na stronie Ośrodka Analiz Politologicznych U.W. w 2013 

roku, a wcześniej przedstawiony w Sejmie RP.  Może on zostać zastosowany do określania 

wpływu  zjawisk takich jak: rozwój odnawialnych źródeł energii, budowa gazoportu – LNG 

Świnoujście, problemu HIV/AIDS, wydobycia gazu z łupków, czy kryzys sfery 

euroatlantyckiej na bezpieczeństwo ekonomiczne. Tego typu analizy umożliwiają 
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prowadzenie bardziej efektywnej polityki przez państwa jak również formułowanie 

długoterminowych strategii.  

Reasumując osiągnięciem na poziomie analitycznym habilitanta jest stworzenie 

aparatu pojęciowego i metod analizy umożliwiających nie tylko lepsze rozumienie polityk i 

strategii państw, ale również prognozowanie przyszłych zagrożeń dla bezpieczeństwa 

ekonomicznego. W skład opracowanego aparatu pojęciowego wchodzi definicja 

bezpieczeństwa ekonomicznego oraz procesu ekonomizacji bezpieczeństwa. Pojęcia te wraz 

ze stworzoną przez habilitanta typologią zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego 

wyznaczają obszar badań nad bezpieczeństwem ekonomicznym. Efektem przeprowadzonych 

badań i wprowadzonych klasyfikacji zagrożeń jest określenie przez habilitanta wymiarów 

bezpieczeństwa ekonomicznego, których zastosowanie jest jedną z metod analizy 

umożliwiających wyjaśnianie polityk i strategii państw.  

Omówienie stosowanych metod i ujęć badawczych 

 

W serii publikacji wykorzystywano metodę analizy zagrożeń w celu wykrycia struktur 

i mechanizmów działania. Taka metoda badania została wykorzystana do określenia zagrożeń 

ekonomicznych dla bezpieczeństwa. Następnie dokonano syntezy dzięki, której 

wyodrębniono cztery wymiary bezpieczeństwa ekonomicznego. Oparto się na dokumentach, 

analizach i danych statystycznych. W artykułach bardzo często stosowano metodę dedukcji 

przyjmowano aksjomat, iż w stosunkach międzynarodowych następuje ekonomizacja 

bezpieczeństwa i ten fakt wpływa na politykę i strategię badanego obiektu.  Istotnym 

elementem badania było przygotowanie klasyfikacji zagrożeń dla bezpieczeństwa do którego 

wykorzystano podejście indukcyjne, następnie z wykorzystaniem logiki podzielono je na 

wymiary bezpieczeństwa, które systematyzują sposoby analizy bezpieczeństwa 

ekonomicznego.  

Omówienie zastosowania badań 

Jednotematyczny cykl publikacji przyniósł osiągnięcia w wymiarze teoretycznym i analitycznym, 

które mają zastosowanie praktyczne. Osiągane efekty badawcze były prezentowane zarówno w 

formie monografii, redakcji prac zbiorowych, rozdziałów książek, oryginalnych artykułów 

naukowych, jak również w postaci wystąpień na konferencjach naukowych krajowych i 

międzynarodowych oraz udziału habilitanta w zespołach eksperckich. Habilitant został w 2006 
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roku powołany do zespołu badawczego zajmującego się bezpieczeństwem ekonomicznym w 

programie Foresight 2020 realizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Habilitant efekty swoich badań cząstkowych dotyczących wpływu odnawialnych źródeł energii na 

bezpieczeństwo przedstawił na forum OBWE. Zostały one uwzględnione w dokumencie 

końcowym szczytu. Wskazuje to, iż badania prowadzone przez habilitanta mają nie tylko wpływ 

na rozwój wiedzy dotyczącej funkcjonowania stosunków międzynarodowych, ale również mają 

istotny walor praktyczny, który może być zastosowany w tworzeniu i prowadzeniu polityk i 

strategii państw. 

5. Wyniki cyklu publikacji wskazywanych jako osiągnięcie do przewodu 

habilitacyjnego  

Omówienie poszczególnych pozycji wchodzących w skład osiągnięcia ze 

szczególnym uwzględnieniem podejścia analitycznego, sposobu realizacji 

postawionych celów i weryfikacji stawianych tez cząstkowych w ujęciu 

chronologicznym: 

1. Wpływ poszerzenia Unii Europejskiej na bezpieczeństwo ekonomiczne państw Europy 

Środkowo Wschodniej, „Stosunki Międzynarodowe - International Relations”,  Tom 

34/2006, nr. 3-4, s.128-145, ISSN: 0209-0961; 

Habilitant w niniejszej publikacji weryfikuje tezę, iż na decyzje polityczne dotyczące 

rozszerzenia Unii Europejskiej wpływa proces ekonomizacji bezpieczeństwa. Celem 

publikacji habilitanta jest określenie wpływu rozszerzenia Unii Europejskiej na 

bezpieczeństwo ekonomiczne państw Europy Środkowej. Wskazuje on na związki 

między wzrostem gospodarczym, a bezpieczeństwem ekonomicznym. Opierając się na 

wnioskowaniu per analogiam oraz na modelach ekonometrycznych autor stwierdza, iż 

wejście tej grupy państw do Unii Europejskiej będzie powodować ich wzrost 

gospodarczy, co można uznać za pozytywny czynnik wpływający na bezpieczeństwo 

ekonomiczne. Jednak autor uważa, iż taka metoda jest zbyt ogólna i uproszczona z 

tego powodu odwołuje się do wartości konstytuujących bezpieczeństwo, które mają w 

jego przekonaniu pogłębić analizę. W dalszej części artykułu dokonuje analizy między 

innymi sfery handlowej w tym bilansu obrotów bieżących, inwestycji bezpośrednich i 

portfelowych. Szczególną uwagę zwraca na stabilność stóp procentowych i kursów 

walutowych w Europie Środkowej. Z jednej strony uważa, iż większa stabilność jest 

możliwa po wprowadzeniu wspólnej waluty euro, lecz z drugiej strony wskazuje na 

słabości Unii Gospodarczo – Walutowej oraz ryzykowną ścieżkę wprowadzenia euro. 

Wskazuje, iż wejście do Unii Europejskiej daje państwom regionu korzyści w 
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relacjach z Rosją, która może wykorzystywać ropę naftową i gaz jako element nacisku 

ekonomicznego i politycznego. Podkreśla, iż po wybudowaniu gazociągu północnego 

relacje państw regionu, a szczególności Polski zmienią się ze współzależności na 

zależność co będzie umożliwiało zwiększenie tego nacisku. Zjawisko to zdaniem 

autora może być również zagrożeniem dla całej Unii Europejskiej w sytuacji, kiedy 

Rosja wybuduje infrastrukturę umożliwiającą eksport ropy naftowej i gazu do Chin i 

Indii. Wnioskuje, iż wysokie ceny ropy naftowej i gazu przy rosnących słabościach 

Unii Europejskiej w zakresie polityki makroekonomicznej, wzrostu gospodarczego, 

pogłębiana procesów integracyjnych oraz politycznego wzmocnienia konstrukcji 

europejskiej powoduje wzrost znaczenia Rosji w Europie. Konkluzją pracy jest 

konieczność dalszych badań przyczyn i skutków poszerzenia Unii Europejskiej o tę 

grupę państw w perspektywie pogłębiania integracji europejskiej. Autor wskazuje na 

konieczność szczegółowej dalszej analizy wymiaru energetycznego bezpieczeństwa 

ekonomicznego.  

2. Wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na bezpieczeństwo ekonomiczne państw Europy 

Środkowej - aspekty energetyczne. „Studia Europejskie”,  nr. 1/2007, s.71-91, ISSN 

1428-149X; 

Habilitant w niniejszej publikacji weryfikuje tezę, iż na decyzje polityczne dotyczące 

rozszerzenia Unii Europejskiej wpływa proces ekonomizacji bezpieczeństwa. Autor 

koncentruje się na jednym z wymiarów bezpieczeństwa ekonomicznego a mianowicie 

aspekcie energetycznym. Wskazuje na znaczenie ropy naftowej i gazu w zapewnieniu 

bezpieczeństwa ekonomicznego państw regionu. Podkreśla znaczenie ceny tych 

surowców dla funkcjonowania gospodarek odwołując się do danych empirycznych jak 

również do teorii ekonomicznych. Następnie autor przywołuje wewnętrzne 

uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego państw regionu, aby zaprezentować 

na tym tle zewnętrzne zagrożenia dla bezpieczeństwa ekonomicznego. Dochodzi do 

wniosku, iż Rosja stanowi największe potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa 

ekonomicznego, co wynika między innymi z podejmowania działań przez Rosję 

zmierzających do przejścia z relacji współzależności z regionem do stanu zależności. 

Następnie autor przedstawia możliwe sposoby przeciwdziałania zagrożeniom 

bezpieczeństwa ekonomicznego wskazując na znaczenie obszaru Morza Kaspijskiego 

oraz inwestycji infrastrukturalnych takich jak ropociąg Odessa-Brody- Płock. We 

wnioskach z badania wskazuje na konieczność wzmocnienia jednego ze wymiarów 

bezpieczeństwa ekonomicznego, a mianowicie wymiaru surowcowo-energetycznego 
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bezpieczeństwa energetycznego, co ma znaczenie nie tylko dla państw regionu, ale 

również całej Unii Europejskiej.    

3. Wpływ migracji na bezpieczeństwo ekonomiczne państw, w: (red.) L. Kacprzak, J. 

Konopka,  Bezpieczeństwo państw a procesy migracyjne, Piła 2008 r,s.79-92, ISBN 

978-83-89795-52-6, 978-83-89795-54-0; 

Habilitant weryfikuje cel pośredni badania, jakim jest wyodrębnienie wymiarów 

bezpieczeństwa ekonomicznego oraz opracowanie założeń metodologicznych 

odnoszących się do obszaru bezpieczeństwa ekonomicznego. Celem publikacji jest 

zbadanie zagadnienia wpływu migracji na bezpieczeństwo ekonomiczne państw 

emigracyjnych oraz wpływu migracji na bezpieczeństwo narodowe.  Autor stawia 

tezę, iż migracje wpływają na bezpieczeństwo ekonomiczne państw emigracyjnych w 

dwojaki sposób: poprzez transfer środków finansowych do kraju pochodzenia oraz 

poprzez drenaż mózgów. Dokonano analizy tych dwóch sposobów wpływu 

wykorzystując dane empiryczne szerokiej grupy państw. Zwrócono uwagę na wpływ 

migracji zarówno na inwestycje, wydatki rządowe, stan bilansu płatniczego i 

bezrobocie. Na podstawie przeprowadzonego badania autor stwierdza, iż 

jednoznaczne określenie jaki wpływ mają migrację na bezpieczeństwo ekonomiczne 

nie jest możliwy. Wskazuje on na krótkoterminowe pozytywne konsekwencje dla 

bezpieczeństwa ekonomicznego jak również na długoterminowe negatywne efekty 

tego zjawiska. Habilitant stwierdza, iż istotny wpływ na ocenę relacji migracji i 

bezpieczeństwa ekonomicznego mają zachowania emigrantów, którzy mogą powrócić 

do kraju macierzystego, co będzie wzmacniało bezpieczeństwo ekonomiczne kraju 

pochodzenia lub nie powodując jego osłabienie.  

4. Znaczenie bezpieczeństwa ekonomicznego w funkcjonowaniu państw. w: (red.) J. 

Pięta, B.Pruski, Współczesne dylematy bezpieczeństwa - teoria i praktyka., Warszawa 

2009, s. 97-111, WSBiO;   

W niniejszej publikacji analizie poddano wpływ procesu globalizacji na 

bezpieczeństwo ekonomiczne. Publikacja stanowi realizację celu pośredniego badania, 

którym jest określenie dynamiki ekonomizacji bezpieczeństwa oraz wskazanie 

ograniczeń tego procesu.  Habilitant dochodzi do wniosku, iż globalizacja powoduje 

zagrożenia dla bezpieczeństwa ekonomicznego, które wynikają z samej 

charakterystyki tego zjawiska polegającego np. na wzmożonym przepływie kapitału z 

centrum na peryferie w czasie prosperity i szybka zmiana kierunku przepływu w 

przypadku wystąpienia kryzysu.  Z drugiej strony zauważa element pozytywny tego 
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zjawiska ponieważ powoduje ono konieczność prowadzenia polityki wzmacniania 

bezpieczeństwa w zupełnie innych warunkach niż do tej pory, czyli nie na zasadzie 

autarkii, ale międzynarodowego podziału pracy. Autor stawia tezę, iż w następnych 

dekadach XXI wieku państwa coraz powszechniej będą stosować narzędzia 

ekonomiczne. Wzrosną również zagrożenia pozapaństwowe dla bezpieczeństwa 

ekonomicznego wynikające ze zjawiska globalizacji takie jak kryzysy finansowe.  

5. Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państw, w: (red.) K.M. Księżopolski 

Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa międzynarodowego, 

Warszawa 2009 r., s.93-108, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR,  ISBN 978-83-9234-

318-9; 

Habilitant w niniejszej publikacji weryfikuje jeden z celów cząstkowych badania, 

jakim jest poznanie polityk i strategii państw mających za zadanie przeciwdziałanie 

zagrożeniom bezpieczeństwa ekonomicznego. W artykule wskazano na dwoistość 

zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego wypływających zarówno z działań innych 

państw takich jak np. wojny gospodarcze, czy polityka sankcji ekonomicznych, jak 

również wynikających z funkcjonowania światowej gospodarki. Przedstawia 

przykłady obu rodzajów zagrożeń występujących w stosunkach międzynarodowych. 

Na podstawie przeprowadzonego wywodu autor dochodzi do wniosku, iż działania 

państw w sferze ekonomicznej są najbardziej efektywne, gdy państwo poddane 

sankcjom jest zależne ekonomicznie w sposób asymetryczny. Stan ten oznacza, iż 

państwo A (asymetryczne ) nie może zastosować w stosunku do państwa B środków, 

które byłyby tak samo dotkliwe dla państwa B jak są dla państwa A. Stwierdza, iż 

państwa są najbardziej wrażliwe w odniesieniu do embarg na dobra, na które jest 

sztywny popyt i nie ma dla nich substytutów. Takie kryteria spełniają towary cywilne 

takie jak zboża – żywność, surowce w tym surowce energetyczne. Autor uważa, iż 

wzrost znaczenia czynników ekonomicznych w prowadzonej polityce 

międzynarodowej będzie skutkował częstym stosowaniem narzędzi ekonomicznych 

przez państwa. 

6. Działania państw podejmowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego, 

w: M. Sułek, J.Symonides(red.), Państwo w teorii i praktyce stosunków 

międzynarodowych, Warszawa 2009 r., s. 255-266, Wydawnictwa Uniwersytetu 

Warszawskiego, ISBN 978-83-235-0510-5;  

Habilitant w niniejszej publikacji weryfikuje jeden z celów cząstkowych badania, 

jakim jest poznanie polityk i strategii państw dotyczących przeciwdziałania 
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zagrożeniom bezpieczeństwa ekonomicznego. Celem publikacji jest przedstawienie 

polityki państw w celu poprawy swojego poziomu bezpieczeństwa ekonomicznego. 

Autor koncentruje się na działaniach stanowiących odpowiedź na zagrożenia 

wynikające z działań innych państw. Habilitant opiera analizę na trzech wymiarach 

bezpieczeństwa ekonomicznego odchodząc od metody analizy wartości 

konstytuujących bezpieczeństwo ekonomiczne. Wymienia możliwe działania dwu i 

wielostronne w poszczególnych wymiarach bezpieczeństwa ekonomicznego. 

Habilitant podkreśla znaczenie współpracy międzynarodowej w zapewnieniu 

bezpieczeństwa ekonomicznego oraz jej ograniczenia. Autor dochodzi do wniosku, iż 

możliwości skutecznego zabezpieczenia się przed agresją gospodarczą są małe. 

Wskazuje na istotną stymulującą rolę państwa, które może redukować słabe strony 

gospodarki.  

7. Monografia Bezpieczeństwo ekonomiczne, Elipsa, Warszawa 2011, ISBN 978-83-

7151-037-3, s. 203 

Habilitant w niniejszej publikacji realizuje następujące cele cząstkowe badania: 

definiuje pojecie bezpieczeństwa ekonomicznego, wyodrębnia wymiary 

bezpieczeństwa ekonomicznego, wyznacza metody analizy bezpieczeństwa 

ekonomicznego, częściowo weryfikuje przyjęte założenia metodologiczne, określa 

obszary badań bezpieczeństwa ekonomicznego. Zasadniczym celem publikacji jest 

analiza polityk i strategii państw w obszarze bezpieczeństwa ekonomicznego, 

poszukiwanie prawidłowości w działaniach państw, jak również określenie 

efektywności stosowanych metod i narzędzi z punktu widzenia zapewnienia 

bezpieczeństwa ekonomicznego. Autor przygotowując publikację stanął przed 

wieloma problemami o charakterze definicyjnym, klasyfikacyjnym, analitycznym i 

badań empirycznych.    

Wobec wielości definicji zarówno bezpieczeństwa, jak i bezpieczeństwa 

ekonomicznego, przed rozpoczęciem analizy i poszukiwaniem prawidłowości należało 

usystematyzować sam obszar badań nad bezpieczeństwem ekonomicznym. W tym 

celu przeprowadzono systematykę pojęcia „bezpieczeństwa ekonomicznego” i jego 

wymiarów, czyli: bezpieczeństwa finansowego, surowcowego, energetycznego, 

żywnościowego oraz dostępu do czystej wody. Odniesiono pojęcie „bezpieczeństwa 

ekonomicznego”  do takich pojęć jak bezpieczeństwo człowieka i bezpieczeństwo 

społeczne. Wprowadzono pojęcie ekonomizacji bezpieczeństwa uznając ją za 

paradygmat współczesnych stosunków międzynarodowych. Umożliwiło to 
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wyznaczenie metod analizy bezpieczeństwa ekonomicznego, które służą do analizy 

polityk i strategii państw w tej i następnych publikacjach. Praca zawiera również 

elementy prognostyczne. Wykorzystując analizę megatrendów w stosunkach 

międzynarodowych, podjęto próbę określenia ich wpływu na przyszłe zagrożenia 

bezpieczeństwa ekonomicznego państw. Hipotezą pracy jest stwierdzenie, iż w 

stosunkach międzynarodowych następuje proces ekonomizacji bezpieczeństwa, 

którego efektem jest wzrost znaczenia i wpływu czynnika ekonomicznego na politykę 

i strategie państw. Sposobem weryfikacji tezy jest zastosowanie metody analizy 

zagrożeń w celu wykrycia struktur i mechanizmów działania państw. Następnie 

posłużono się syntezą, dzięki której wyodrębniono cztery wymiary bezpieczeństwa 

ekonomicznego. Ważnym elementem badania było przygotowanie klasyfikacji 

zagrożeń  bezpieczeństwa ekonomicznego,  w tym celu wykorzystano podejście 

indukcyjne dzieląc je z wykorzystaniem logiki na wymiary bezpieczeństwa, które 

systematyzują sposoby analizy bezpieczeństwa ekonomicznego. Oparto się na 

dokumentach, analizach i danych statystycznych. Hipotezie pracy i zastosowanym 

sposobom jej weryfikacji podporządkowano strukturę pracy. Całość opisywanych 

zagadnień zawarta jest w czterech rozdziałach. W pierwszym rozdziale przedstawiono 

najpierw proces ekonomizacji bezpieczeństwa państw, polegający na wzroście 

znaczenia czynnika ekonomicznego w polityce wewnętrznej i międzynarodowej, 

następnie – najważniejsze definicje bezpieczeństwa ekonomicznego autorów 

krajowych i zagranicznych, wskazując różnorodność definicji i podejść do tego 

zagadnienia. Habilitant powołuje się na tezę V.Cha iż studia nad bezpieczeństwem 

odzwierciedlają warunki globalnej polityki. W związku z powyższym prowadzi 

poszukiwania obiektywnych czynników, które uprawniają stwierdzenie, iż zagrożenia 

dla bezpieczeństwa mają charakter ekonomiczny. Habilitant wyodrębnia ich siedem. 

Jego zdaniem oznacza to, iż zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa mają charakter 

ekonomiczny co czyni zasadnym stosowanie pojęcia bezpieczeństwa ekonomicznego i 

prowadzenie badań w tym obszarze. Wprowadza w związku z tym pojęcie procesu 

ekonomizacji bezpieczeństwa. Zdaniem autora jest to proces długotrwały, obiektywny 

wynikający ze zmian zachodzących w stosunkach między państwami jak również w 

funkcjonowaniu gospodarki światowej. Proces ten zdaniem autora oznacza, iż czynnik 

ekonomiczny przestaje być podporządkowany bezpieczeństwu militarnemu. Jest to 

stan odmienny od postrzeganego przez realistów, którzy zakładają nadrzędność 

czynnika militarnego w stosunkach międzynarodowych. Ekonomizacja oznacza 
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uznanie przez państwa sfery ekonomicznej za płaszczyznę rywalizacji, konkurencji. 

Stwierdza, iż państwa mogą używać siły do utrzymania lub wzmocnienia poziomu 

bezpieczeństwa ekonomicznego. 

Następnie autor dokonuje klasyfikacji definicji bezpieczeństwa ekonomicznego 

dzieląc je na cztery grupy. Pierwsza grupa definicji to te, które opierają się na 

zagrożeniu. Druga grupa definicji to te, które łączą zagrożenia i możliwości. Trzecia 

odwołuje się do zdolności państwa do funkcjonowania. Czwarta grupa to definicje 

jednostronne. Analiza i klasyfikacja prowadzi do wniosku, iż „większość naukowców 

zajmujących się bezpieczeństwem ekonomicznym stara się wpisać bezpieczeństwo 

ekonomiczne w cele ekonomii politycznej stosunków międzynarodowych. Starają się 

oni ustanowić pewne wspólne pojmowanie bezpieczeństwa  ekonomicznego z punktu 

widzenia poglądów neoliberalnych oraz neorealistycznych”
1
. Mnogość definicji oraz 

brak jednej obowiązującej definicji w nauce skłoniło habilitanta do wprowadzenia 

własnej definicji bezpieczeństwa ekonomicznego jako „niezakłóconego 

funkcjonowania gospodarek, to znaczy utrzymania podstawowych wskaźników 

rozwojowych oraz zapewnienie komparatywnej równowagi z gospodarkami innych 

państw”
2
. Habilitant podkreśla, iż czynnikami, które podkreślają odrębność i 

samodzielność kategorii bezpieczeństwa ekonomicznego nie jest tylko proces 

ekonomizacji bezpieczeństwa, ale również istotne różnice między bezpieczeństwem 

ekonomicznym, a militarnym w trzech obszarach: analitycznym, decyzyjnym i 

metodyczno-implementacyjnym. Wyodrębnienie bezpieczeństwa ekonomicznego jako 

kategorii skłania do poszukiwania jej miejsca w politykach i strategiach państw. 

Habilitant stoi na stanowisku, iż miejsce to ma charakter zmienny niekiedy 

bezpieczeństwo ekonomiczne traktowane jest jako priorytet innym razem marginalnie 

zależnie od uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. Autor zaznacza, iż w 

przypadku bezpieczeństwa ekonomicznego mamy do czynienia z wysokim poziomem 

polityzacji treści tego pojęcia. Wynika to z istoty kategorii bezpieczeństwa 

przyciągającej uwagę opinii publicznej, jak również z występowania obok państw 

także korporacji transnarodowych. W okresie funkcjonowania systemu 

dwublokowego dominującym nurtem w nauce było podporządkowanie kwestii 

                                                           
1
 K.M. Księżopolski, Bezpieczeństwo ekonomiczne, Elipsa, Warszawa 2011, s. 42,  

2
  K.M. Księżopolski, Bezpieczeństwo ekonomiczne, Elipsa, Warszawa 2011, s. 32,  
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ekonomicznych bezpieczeństwu militarnemu; obecnie – w dobie kryzysu – taką 

płaszczyzną jest podporządkowanie polityki bezpieczeństwa interesom 

ekonomicznym. 

Autor uważa, iż strategie państw zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa 

ekonomicznego, koncertują się na poprawie własnego komponentu bezpieczeństwa 

ekonomicznego bądź negatywnych oddziaływaniu na bezpieczeństwo ekonomiczne 

innych państw. Następnie charakteryzuje on obie strategie, pokazując ich mocne i 

słabe strony. Autor nie pomija znaczenia procesu globalizacji dla bezpieczeństwa 

ekonomicznego i prezentuje interakcje: bezpieczeństwo ekonomiczne – globalizacja, 

jak również globalizacja – bezpieczeństwo ekonomiczne. Szczególnie zwrócono 

uwagę na wpływ procesu globalizacji na bezpieczeństwo ekonomiczne w kontekście 

zagrożeń pozapaństwowych.  

Autor wprowadza typologię zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego, która 

umożliwia systematyzację polegającą na określeniu zbioru zagrożeń, następnie 

określenie podobieństw w zbiorach, ich grupowanie i logiczne uporządkowanie. 

Istotnym zadaniem przeprowadzonej typologii było wypracowanie, 

usystematyzowanie i sprecyzowanie aparatu pojęciowego w tym przedmiocie. 

Przedstawiona typologia nie jest klasyfikacją, co zdaniem autora umożliwia dalsze 

badania empiryczne w celu weryfikacji definicji, procesów i pojęć. Typologii 

zagrożeń dla bezpieczeństwa ekonomicznego można dokonywać z punktu widzenia 

zakresu podmiotowego i przedmiotowego tego pojęcia. Zakres podmiotowy będzie się 

odnosić do państw, grup państw, systemu globalnego i ich działań, natomiast zakres 

przedmiotowy – do dóbr (lub braku dóbr) istotnych dla zaspokojenia potrzeb 

bezpieczeństwa ekonomicznego. Typologia prowadzi do wyodrębnienia 4 grup 

zagrożeń dla bezpieczeństwa ekonomicznego: zagrożeń finansowych,  zagrożeń 

surowcowo- energetycznych, zagrożeń żywnościowych, zagrożenia braku dostępu do 

czystej wody. Autor następnie weryfikuje wprowadzoną typologię na podstawie 

danych empirycznych konkludując, iż jest ona prawidłowa. Stanowi to dla niego 

dowód, iż bezpieczeństwo ekonomiczne powinno być analizowane w 4 wymiarach: 

finansowym, surowcowo-energetycznym, żywnościowym oraz dostępu do czystej 

wody.  

W rozdziale drugim w oparciu o definicję bezpieczeństwa ekonomicznego autor 

analizuje działania podejmowane przez państwa, które powodują zagrożenia 

bezpieczeństwa ekonomicznego. Przeprowadza on analizę agresji ekonomicznej, 
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pokazując zarówno sposoby prowadzenia wojen gospodarczych, jak również 

mechanizmy uzależnienia gospodarczego. W tej części odniesiono się do problemu 

efektywności agresji ekonomicznej na podstawie danych historycznych, a także 

zwrócono uwagę na koszty gospodarcze i społeczne stosowanych sankcji 

ekonomicznych zarówno dla państw na które są one nakładane jak również dla tych, 

które je stosują. Autor zastosował systematyzację narzędzi stosowanych przez 

państwa w celu realizacji ich polityk i strategii. Wyodrębnił on narzędzia 

ekonomiczne, administracyjno – prawne i dyplomatyczne. Autor podkreślił, iż 

państwa stosują narzędzia z różnych grup w zależności od celów, które chcą osiągnąć.  

I następnie poddał analizie wpływ wybranych narzędzi agresji ekonomicznej na cztery 

wymiary bezpieczeństwa ekonomicznego starając się poszukiwać prawidłowości w 

politykach państw.  

W związku z tym, iż w wyniku procesu globalizacji zagrożenia pozapaństwowe coraz 

bardziej wpływają na bezpieczeństwo ekonomiczne tej problematyce poświęcono 

rozdział trzeci pracy. Habilitant określił źródła zagrożeń takie jak funkcjonowanie 

rynków finansowych, aktywność korporacji transnarodowych i zorganizowanych grup 

przestępczych. W tej części pracy na podstawie analizy mega trendów autor wskazał 

obszary, które mogą generować zjawiska zagrażające bezpieczeństwu 

ekonomicznemu jak migracje i zmiany klimatu.  

W ostatnim czwartym rozdziale pracy zaprezentowano syntezę działań 

podejmowanych przez państwa w celu przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa 

ekonomicznego – tym, które pochodzą od innych państw i tym, których źródłem są 

działania uczestników pozapaństwowych. Habilitant kolejny raz systematyzuje 

zagadnienia umożliwiające lepsze zrozumienie i analizę polityk i strategii państw. 

Wyodrębnia działania jedno, dwu i wielostronne, o charakterze wewnętrznym i 

zewnętrznym. Uważa, iż zagrożenia państwowe i pozapaństwowe są tak samo istotne 

dla bezpieczeństwa ekonomicznego. Wskazuje odwołując się do liberalizmu 

instytucjonalnego na znaczenie działań wielostronnych. Jednak podkreśla, iż analiza 

danych empirycznych prowadzi do wniosku, iż działania wielostronne prowadzą 

państwa w dość ograniczonym zakresie ergo nie obejmują one swoim zasięgiem 

wszystkich zagrożeń dla bezpieczeństwa ekonomicznego.   Analogicznie – jak w 

rozdziale drugim – zastosowano podział na wymiary bezpieczeństwa ekonomicznego. 

W ich ramach przedstawiono działania podejmowane przez państwa. Ten sposób 

prezentacji umożliwia czytelnikowi logiczne śledzenie zarówno zagrożeń, tych 
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generowanych przez państwa i tych pozapaństwowych, jak też  podejmowane przez 

państwa przeciwdziałania.  

Książka była recenzowana przez profesorów Edwarda Haliżaka oraz Dariusza 

Popławskiego z ISM UW. Dodatkowe recenzje przygotował prof. Adam Szyszka z 

Akademii Ekonomicznej z Poznania oraz dr Ireneusz Bil ze Szkoły Głównej 

Handlowej. W oparciu o stworzoną metodologię badania bezpieczeństwa 

ekonomicznego habilitant  w sposób szczegółowy omawia w serii artykułów 

publikowanych w recenzowanych i punktowanych publikacjach wybrane zagadnienia 

bieżącego funkcjonowania stosunków międzynarodowych.  

Wkładem habilitanta do nauki z perspektywy merytorycznej jest pokazanie na 

podstawie analizy danych empirycznych,  takich jak dokumenty raporty, opracowania 

i dane statystyczne, wpływu bezpieczeństwa ekonomicznego i procesu ekonomizacji 

bezpieczeństwa na politykę i strategię państw (zarówno w ich wymiarze 

wewnętrznym, jak i międzynarodowym). W warstwie metodologicznej  wkład ten 

obejmuje definiowanie bezpieczeństwa ekonomicznego i procesu ekonomizacji 

bezpieczeństwa oraz stworzenie typologii zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego o 

charakterze wewnętrznym i międzynarodowym i systematyzacja polityk i strategii 

państw z perspektywy wymiarów zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego oraz 

narzędzi ich realizacji.     

8. Bezpieczeństwo ekonomiczne Federacji Rosyjskiej a jej polityka zagraniczna w 

relacjach z Unią Europejską w: (red.), J.Tymanowski, Federacja Rosyjska w procesie 

demokratyzacji, Warszawa 2011, s.239-266 , Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, ISBN 

978-83-63183-31-8, 978-83-7545-312-6; 

Habilitant w niniejszej publikacji analizując politykę zagraniczną Federacji Rosyjskiej 

w odniesieniu do jej wpływu na bezpieczeństwo ekonomiczne państwa weryfikuje 

dwa z celów cząstkowych badania jakimi są kwestie definicji obszaru bezpieczeństwa 

ekonomicznego, sposobów jego analizy oraz poznania polityk i strategii państw 

mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa ekonomicznego. 

Autor  stosuje perspektywę bezpieczeństwa ekonomicznego do analizy polityki 

Federacji Rosyjskiej w stosunku do Unii Europejskiej. Wywód swój rozpoczyna od 

szczegółowej analizy piśmiennictwa rosyjskojęzycznego dotyczącego bezpieczeństwa 

ekonomicznego. Odwołuje się do prac takich autorów jak: I.N.Petrenko, 

E.A.Olejnikowa, L.P.Gonciarenko, T.E.Kociergina, W.A.Bogomołow,  

W.K.Senciagowa. Następnie porównuje ich sposób myślenia na temat bezpieczeństwa 
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ekonomicznego z myślą anglosaską wskazując na istotne różnice w pojmowaniu tego 

zagadnienia w warstwie polityki, strategii oraz narzędzi ich realizacji.  Następnie 

przeprowadza analizę głównych dokumentów rządowych Federacji Rosyjskiej 

dotyczących bezpieczeństwa ekonomicznego. Dokumenty rządowe wykazują duży 

poziom spójności z publikacjami naukowców zajmujących się tym zagadnieniem w 

Federacji Rosyjskiej. Na końcu analizuje politykę prowadzoną przez Federacje 

Rosyjską w stosunku do Unii Europejskiej. Wybór Unii Europejskiej nie jest 

przypadkowy ponieważ jest to obszar, który z jednej strony może dla Federacji 

Rosyjskiej stanowić element wzmacniający jej bezpieczeństwo ekonomiczne poprzez 

przepływy finansowe ze sprzedaży ropy i gazu, a także  poprzez przepływy 

technologii, z drugiej strony może zagrażać jej bezpieczeństwu z powodu wysokiego 

poziomu uzależnienia finansowo – technologicznego. Z tego powodu wybór Unii 

Europejskiej i analiza polityki Rosji w stosunku do niej jest jak najbardziej zasadna. 

Artykuł skłania do wniosku, iż na politykę Federacji Rosyjskiej istotny wpływ ma 

chęć zachowania bezpieczeństwa ekonomicznego. W związku z tym podejmuje ona 

działania zmierzające do poprawy własnego bezpieczeństwa ekonomicznego poprzez 

budowę współzależności z kluczowymi państwami Unii Europejskiej oraz stara się 

wpływać na procesy decyzyjne zachodzące w tym ugrupowaniu, które mają 

umożliwić utrzymanie wiodącej pozycji FR jako dostawcy gazu do tych państw. 

9. Wpływ kryzysu światowego na finansowy wymiar bezpieczeństwa ekonomicznego Unii 

Europejskiej. Konsekwencje polityczne i ekonomiczne w: K. Księżopolski, 

K.Pronińska (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej- 

wybrane problemy, Wydawnictwo Elipsa,  2012 r., s. 27-43, ISBN 978-83-7151-955-

0;  

Habilitant w niniejszej publikacji weryfikuje dwa z celów cząstkowych badania, 

jakimi jest określenie dynamiki procesu ekonomizacji bezpieczeństwa oraz wskazanie 

ograniczeń tego procesu, jak również wyodrębnienie wymiarów bezpieczeństwa 

ekonomicznego. Autor przeprowadza analizę wpływu kryzysu 2008 roku na wymiar 

finansowy bezpieczeństwa ekonomicznego oraz jego konsekwencje polityczne i 

ekonomiczne. Autor stawia tezę, iż bezpieczeństwo ekonomiczne Unii Europejskiej 

jest zagrożone. Habilitant wyodrębnia zbiór wskaźników, które potwierdzają przyjętą 

tezę o zagrożeniu bezpieczeństwa ekonomicznego Unii Europejskiej. Należą do nich 

między innymi wysoki poziom bezrobocia oraz wysoki poziom zadłużenia. Efektem 

prowadzonego badania jest wniosek, iż obniżenie poziomu lub zagrożenie 
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bezpieczeństwa ekonomicznego państw wpływa na ich integralność terytorialną i 

władzę. Przykładem są  Portugalia, Hiszpania, Włochy, Belgia, Niemcy i Francja, 

gdzie polityka przeciwdziałania sankcjom spowodowała masowe strajki, a w 

niektórych krajach kryzysy polityczne jak we Włoszech, Grecji oraz wzrost tendencji 

separatystycznych w Hiszpanii i Włoszech. Dane empiryczne zdaniem habilitanta 

potwierdzają tezę o dwoistości pojęcia bezpieczeństwa ekonomicznego mającego 

charakter ekonomiczny i politologiczny oraz o związkach sfery wewnętrznej z 

polityką i strategią państw realizowaną na arenie międzynarodowej 

10. Perspektywa politologiczna w analizowaniu problemów bezpieczeństwa 

ekonomicznego w: K. Księżopolski, K.Pronińska (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne 

w perspektywie politologicznej- wybrane problemy, Wydawnictwo Elipsa,  2012 r., 

s.175-181, ISBN 978-83-7151-955-0;    

Habilitant dzięki tej publikacji częściowo rozwiązuje jeden z problemów badawczych, 

jakim jest zagadnienie badań empirycznych. Niniejsza publikacja realizuje cele 

pośrednie badania, jakimi są: definiowanie pojęcia bezpieczeństwa ekonomicznego, 

określenie obszaru i wyodrębnienie wymiarów bezpieczeństwa ekonomicznego, 

wyznaczanie metod analizy bezpieczeństwa ekonomicznego, poznanie polityk i 

strategii państw mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa 

ekonomicznego. W niniejszej publikacji autor podejmuje próbę wyciągnięcia 

wniosków z przedstawionych badań prowadzonych przez uczestników zgłoszonego 

przez habilitanta panelu bezpieczeństwo ekonomiczne na II Kongresie 

Politologicznym w Poznaniu (nr panelu P 84 ). Panel ten miał charakter otwarty, a 

jego celem było zbadanie percepcji pojęcia bezpieczeństwo ekonomiczne przez 

naukowców polskich, jak również zweryfikowanie przyjętych założeń 

metodologicznych i stawianych tez we wcześniejszych prowadzonych przez 

habilitanta badaniach. Autor dochodzi do następujących wniosków. Po pierwsze, o 

zagrożeniach dla bezpieczeństwa państw mających swoje źródło w procesach 

zachodzących w gospodarce światowej, o czym pisali nieliczni autorzy, ponieważ w 

polskiej nauce przeważała wiara w niewidzialną rękę rynku. Uważa on, iż zwolennicy 

liberalizmu gospodarczego uznali, iż pojęcie bezpieczeństwa ekonomicznego 

związane jest z interwencją państwa w rynek, a szerzej w gospodarkę, co z gruntu jest 

szkodliwe. Efektem liberalnego sposobu myślenia, wykluczającego możliwość 

występowania w sferze gospodarczej patologii, powodowało marginalizację w 

badaniach i studiach zagadnienia bezpieczeństwa ekonomicznego. Równie trudno do 
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dyskursu naukowego przebijały się kwestie możliwego wykorzystania korporacji 

transnarodowych, czy funduszy narodowych do realizacji interesów państwowych. Po 

drugie, bardzo często starano się wybierać pewne wymiary bezpieczeństwa 

ekonomicznego np. finanse, energetyka, surowce, żywność, woda pomijając kwestie 

całościowych ekonomicznych uwarunkowań bezpieczeństwa. W przypadku 

energetyki koncentrowano się na kwestiach istotnych, ale nie najważniejszych jak 

dywersyfikacja, czy wskaźniki zależności energetycznej, które w swojej istocie bez 

odpowiedniej interpretacji i wypełnienie treścią są bezużyteczne. Podobnie 

postępowano w kwestii żywności i wody mimo, iż są one w hierarchii potrzeb 

człowieka podstawowymi, a ich rozwiązanie zależy od zagadnień ekonomicznych. 

Taki sposób narracji odwracał uwagę od istoty, a mianowicie konieczności 

pogodzenia aktywności państwa i podmiotów pozapaństwowych. Powodowało to 

powstawanie błędnych strategii i polityk, których emanacją były dysfunkcyjne 

struktury administracji publicznej i służb specjalnych.  Po trzecie, na podstawie 

przedstawionych badań habilitant uważa, iż w przypadku bezpieczeństwa 

ekonomicznego problem supremacji tego co jest ważniejsze polityka, czy ekonomia 

ma charakter pozorny i akademicki i jest z gruntu fałszywy. Bezpieczeństwo 

ekonomiczne nie zakłada supremacji ani polityki, ani ekonomii ponieważ w swojej 

istocie jego natura jest dwoista zarówno politologiczna jak i ekonomiczna. Dwoistość 

tego pojęcia jest widoczna w wielu elementach, które zostaną omówione poniżej. 

Miejsce bezpieczeństwa ekonomicznego, czy militarnego w hierarchii celów państwa, 

czyli wybór między siłą ekonomiczną, a militarną, wynika z warunków globalnej 

polityki. Oznacza to, iż czasami siła ekonomiczna będzie ważniejsza, a innym razem 

siła militarna. Miejsce tych czynników z punktu widzenia polityki i strategii państw 

ulega ciągłej zmianie i ewolucji. Sztuka prowadzenia właściwej polityki 

bezpieczeństwa jest więc sztuką wyboru między siłą ekonomiczną, a siłą militarną w 

zależności od uwarunkowań. Nie uprawnia to więc do twierdzeń, iż mamy tylko jeden 

możliwy prawidłowy wybór.  Po czwarte, znaczenie bezpieczeństwa ekonomicznego 

w  polityce i strategii państw wynika nie tylko z tego co dzieje się w sferze 

zewnętrznej – czego przedmiotem badań są stosunki międzynarodowe, ale również z 

tego co się dzieje w sferze wewnętrznej danego państwa zarówno w warstwie 

społeczno-politycznej jak i ekonomicznej. Między tymi dwoma sferami dochodzi 

również do wzajemnych interakcji. W istocie więc, chęć badania kategorii 

bezpieczeństwa ekonomicznego z perspektywy przestrzeni międzynarodowej  jest 
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częściowe, a w związku z tym błędne. Uogólniając jeśli nie jesteśmy w stanie badać 

bezpieczeństwa ekonomicznego z wykorzystaniem przestrzeni międzynarodowej to 

nie możemy w ten sposób badać w ogóle bezpieczeństwa. Oznacza to, iż ważny 

obszar stosunków międzynarodowych jakim są kwestie bezpieczeństwa muszą być 

postrzegane interdyscyplinarnie uwzględniając czynniki międzynarodowe i 

wewnętrzne ergo żadne z podejść nie powinno rościć sobie praw do zawłaszczania 

tego obszaru, dotyczy to nauki stosunkach międzynarodowych, nauk politycznych, 

nauk o bezpieczeństwie, ekonomii, socjologii, czy wreszcie nauk wojskowych. Po 

piąte, potwierdzona została teza, iż znaczenie bezpieczeństwa ekonomicznego w 

politykach i strategiach państw wynika z procesu ekonomizacji bezpieczeństwa 

napędzanego obecnie przez kryzys strefy euroatlantyckiej. Jednak konsekwencje 

umieszczenia bezpieczeństwa ekonomicznego na szczycie hierarchii celów polityk i 

strategii państw, przy pewnej rezerwie w stosunku do liberalizmu nie napawają 

optymizmem, co do przyszłych możliwości współpracy między państwami. 

Zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego w przeciwieństwie do bezpieczeństwa 

militarnego nie jest grą o sumie dodatniej, co skłania do stwierdzenia, iż ostrość 

rywalizacji między państwami w nadchodzących latach może być duża szczególnie 

biorąc pod uwagę zjawisko ocieplania klimatu oraz wzrost migracji 

międzynarodowych.   

11. Wpływ wydobycia gazu łupkowego na bezpieczeństwo ekonomiczne Polski, w: „e-

Politikon”, nr. III, 2012 r., s. 8-35, ISSN 2084-5294; 

Habilitant w niniejszej publikacji realizuje jeden z celów cząstkowych badania, jakimi 

jest poznanie polityk i strategii państw zmierzających do przeciwdziałania 

zagrożeniom bezpieczeństwa ekonomicznego. Celem publikacji była analiza wpływu 

wydobycia gazu łupkowego na bezpieczeństwo ekonomiczne Polski. Habilitant 

podkreśla, iż „nie da się ujmować kwestii energetycznych w oderwaniu od 

ekonomicznych, tworzą one bowiem jedną całość” z tego powodu przywołanie 

opracowanej metody analizy przez habilitanta, która daje możliwość holistycznego 

ujęcia tego zagadnienia. Autor przedstawia znaczenie gazu z punktu widzenia 

energetycznego wymiaru bezpieczeństwa ekonomicznego Polski. Podkreśla jednak, iż 

zasobność Polski w gaz jest przedmiotem analiz i sprzecznych raportów. Podkreślono, 

iż Polska poprzez budowę gazociągu Północnego między Niemcami, a Rosją stała się 

zależna od tej ostatniej. W związku z tym, autor wykorzystując indukcji i logikę 

wskazuję, iż Polska będzie dążyła do zmiany relacji z Rosją poprzez budowę 
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terminalu LNG w Świnoujściu. Autor dokonuje estymacji cen gazu pochodzącego z 

łupków i stwierdza, iż pozytywny wpływ jego pozyskiwania wystąpi w sytuacji 

niższej ceny w stosunku do gazu importowanego. Habilitant pokazuje pozytywne 

konsekwencje takiej sytuacji  dla bezpieczeństwa ekonomicznego. Zgodnie z 

przyjętymi założeniami badawczymi państwa działają na polu bezpieczeństwa 

ekonomicznego w dwojaki sposób - poprawiając swoje bezpieczeństwo lub osłabiając 

bezpieczeństwo ekonomiczne drugiego państwa. W celu weryfikacji tej hipotezy 

podjęto temat zagrożeń dla wydobywania gazu z łupków w Polsce. Zwrócono uwagę, 

iż zmiany zachodzące w polityce energetycznej Niemiec (niemiecka energiewende), 

jak również budowa gazociągu północnego powodują, iż wydobywanie gazu z łupków 

potencjalnie tańszego w Polsce (niż ten dostarczany z Rosji) mógłby powodować 

poważne problemy dla firm niemieckich. Z tej perspektywy zdaniem autora polityka 

Komisji Europejskiej w obszarze ochrony środowiska i w odniesieniu do wydobycia 

gazu z łupków jest symptomatyczna. Autor zwraca uwagę na porozumienie zawarte 

między Rosnieft i ExxonMobil o wzajemniej współpracy, które poprzedzało 

wycofanie się tej firmy z wydobywania gazu z łupków w Polsce. Habilitant zwraca 

również uwagę na czynniki wewnętrzne mogące spowodować ograniczenie 

wydobywania gazu z łupków, a mianowicie sposób przydziału koncesji, jak również 

ograniczoną ilość wody, która może stanowić ograniczenie przy wydobywaniu gazu z 

wykorzystaniem technologii amerykańskiej. Ostatnia część pokazuje, iż zgodnie z 

logiką ekonomizacji bezpieczeństwa Polska podejmuje działania wspomagające tego 

rodzaju działalność, a mianowicie zwalcza korupcje, która wystąpiła w czasie 

przyznawania koncesji, konsoliduje firmy kontrolowane przez państwo we wspólnych 

projektach wydobywania łupków, jak również przeznacza pieniądze na badania i 

rozwój. Habilitant w niniejszej publikacji odpowiada na pytanie szczegółowe stosując 

dedukcję osiąga taki sam rezultat jak z zastosowaniem indukcji potwierdzając 

prawidłowość stworzonego modelu analizy polityk i strategii państw opartych na 

bezpieczeństwie ekonomicznym. 

12. Bezpieczeństwo ekonomiczne państw Europy Środkowej i Wschodniej w dobie kryzysu. 

Aspekt finansowy i energetyczny w: S. Partycki (red.), Kryzys finansowy– przebieg i 

skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej, Lublin, 2012 r., s. 

221-233, ISBN 978-83-7702-416-4;  

Habilitant w niniejszej publikacji realizuje jeden z celów cząstkowych badania jakimi 

jest poznanie polityk i strategii państw przeciwdziałających zagrożeniom 
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bezpieczeństwa ekonomicznego. Autor odpowiada na pytanie o wpływ kryzysu 

światowego, a zatem zagrożenia o charakterze pozapaństwowym, na bezpieczeństwo 

ekonomiczne państw  Europy Środkowej i Wschodniej. Ma to służyć weryfikacji 

hipotezy o dwoistości zagrożeń dla bezpieczeństwa ekonomicznego, które pochodzą 

zarówno ze strony państw, jak również związane są z funkcjonowaniem rynków. 

Autor pokazuje implikacje kryzysu finansowego dla bezpieczeństwa ekonomicznego 

Stanów Zjednoczonych i państw tzw. starej Unii Europejskiej. Następnie dokonuje 

szczegółowej analizy finansowego wymiaru bezpieczeństwa ekonomicznego państw 

Europy Środkowo – Wschodniej. Analiza danych empirycznych prowadzi do 

wniosku, iż we wszystkich państwach regionu z wyjątkiem Polski nastąpiły problemy 

ze wzrostem gospodarczym. Tylko jednak na Węgrzech pojawiły się problemy z 

obsługą zadłużenia. Oznaczało to stan zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego i w 

związku z tym możliwości  podejmowania przez państwa działań niestandardowych. 

Rzeczywiście rząd węgierski podjął takie działania polegające między innymi na 

nałożeniu dodatkowych podatków na sektor telekomunikacyjny, wielkie sieci 

handlowe, sektor energetyczny, przy jednoczesnym obniżeniu podatku CIT dla 

małych i średnich przedsiębiorców. Fakt ten weryfikuje prawidłowość przyjętych 

założeń metodologicznych dotyczących bezpieczeństwa ekonomicznego i procesu 

ekonomizacji. Następnie autor przechodzi do omówienia surowcowo- energetycznego 

wymiaru bezpieczeństwa ekonomicznego wskazując na negatywne efekty wysokich 

cen ropy naftowej i gazu dla państw regionu wskazując na możliwą destabilizującą 

rolę Rosji jako głównego eksportera tych surowców. Konkludując autor wskazuje na 

dwa źródła zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego państw regionu. Pierwsze 

pochodzi z działania rynku, czego efektem jest przeniesienie kryzysu ze Stanów 

Zjednoczonych do Europy, a drugie związane jest z rolą Rosji jako dostawcy 

surowców energetycznych do państw regionu.   

13. Wojny ekonomiczne w stosunkach międzynarodowych w: M. Bodziany (red.), 

Społeczeństwo a wojna we współczesnym ładzie międzynarodowym, Wrocław 2013 r., 

s.41-55, ISBN 978-83-63900-09-0;   

Habilitant w niniejszej publikacji realizuje jeden z celów cząstkowych badania jakimi 

jest poznanie polityk i strategii państw mających na celu przeciwdziałanie 

zagrożeniom bezpieczeństwa ekonomicznego. Autor podejmuje  szczegółową analizę 

wojny ekonomicznej prowadzonej przez Stany Zjednoczone z Iranem. Przedstawia on 

dynamikę wojny, jej ekonomiczne efekty oraz przeciwdziałania podejmowane przez Iran w 
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celu obrony przed negatywnymi efektami narzędzi stosowanych przez Stany Zjednoczone. Na 

końcu rozważań zaprezentowano skutki polityczne, wojny ekonomicznej dla Iranu oraz 

przedstawiono prognozę jej efektywności. Rezultatem artykułu jest weryfikacja tezy dzięki 

metodzie indukcyjnej, iż wojny ekonomiczne nie zastępują klasycznych wojen 

wykorzystujących siłę. Autor weryfikuje tezę o podejmowaniu przez państwa działań 

przeciwdziałających zagrożeniom bezpieczeństwa ekonomicznego wynikającym ze 

stosowania wojny gospodarczej. Pokazuje on na przykładzie Iranu efekty prowadzonej przez 

Stany Zjednoczone wojny gospodarczej z tym państwem, w tym zmiany kierunku polityki 

międzynarodowej tego państwa, czyli zacieśnienie współpracy z Chinami.  

14. Sankcje ekonomiczne jako narzędzie realizacji polityki zagranicznej państw 

w: E. Haliżak, M. Pietraś (red.), Poziomy analizy stosunków międzynarodowych, 

Warszawa 2013, s. 129-142, SBN: 978-83-62751-23-5, 978 83 62751 22 8 

Habilitant w niniejszej publikacji realizuje jeden z celów cząstkowych badania jakimi 

jest poznanie polityk i strategii państw mających na celu przeciwdziałanie 

zagrożeniom bezpieczeństwa ekonomicznego. W artykule habilitant podejmuje 

zagadnienie sankcji ekonomicznych jako narzędzi wywierania wpływu w polityce 

zagranicznej, zagrażając bezpieczeństwu ekonomicznego. Efektem publikacji jest 

pokazanie, iż sankcje ekonomiczne jako element wojny ekonomicznej są  narzędziem 

stosowanym w stosunkach międzynarodowych, powodującym implikacje dla sfery 

wewnętrznej i międzynarodowej państw stosujących sankcje jak również tych na które 

te sankcje są nakładane. Autor wskazuje, iż efektywność sankcji jako narzędzia 

oddziaływania jest wyznaczana przez wiele zmiennych zarówno wewnętrznych, jak 

również międzynarodowych, które nie mają charakteru ekonomicznego. Habilitant 

podkreśla, iż koniecznym elementem stosowania sankcji jest posiadanie 

wystarczającej siły, która umożliwia ich egzekwowanie. Tym samym weryfikuje tezę, 

iż zarówno czynniki ekonomiczne, jak również militarne muszą być postrzegane 

łącznie i nie można mówić o supremacji, czy zastępowaniu przez narzędzia 

ekonomiczne siły militarnej w stosunkach międzynarodowych. 

15. Problem HIV/AIDS jako zagrożenie dla bezpieczeństwa ekonomicznego państw w: W. 

Lizak, A. Solarz (red.),  Ochrona zdrowia w stosunkach międzynarodowych. Wybrane 

zagadnienia w:  Warszawa 2013 r., s.101-118, ISBN 978-235-1106-9; 

Habilitant realizuje cel pośredni badania jakim jest wyodrębnienie wymiarów 

bezpieczeństwa ekonomicznego oraz założeń metodologicznych dotyczących obszaru 

bezpieczeństwa ekonomicznego. Celem artykułu jest rozszerzenie zbioru zagrożeń 
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bezpieczeństwa ekonomicznego. Temat ten podejmowany był dwukrotnie na 

konferencji w Krynicy jak również na międzynarodowej konferencji nt. HIV/AIDS, 

ale nigdy wcześniej nie doczekała się publikacji. Autor stawia tezę, iż bezpieczeństwo 

ekonomiczne może być zagrożone poprzez występowanie problemu HIV/AIDS. 

Dokonuje analizy tego zagadnienia na przykładzie państw afrykańskich. Efektem 

publikacji jest rozszerzenie zbioru zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego o nowe 

związane z kwestiami zdrowia i epidemiologii. Weryfikuje to przyjęte przez 

habilitanta w publikacji Bezpieczeństwo ekonomiczne z 2011 roku założenie, iż 

klasyfikacja zagrożeń dla bezpieczeństwa ekonomicznego przedstawiona ma charakter 

otwarty. Pokazując jednocześnie, iż stworzony aparat pojęciowy i analityczny może 

być z powodzeniem stosowany do weryfikacji nowych zjawisk, które mogą się 

pojawiać w stosunkach międzynarodowych.  

16. Finansowy wymiar bezpieczeństwa ekonomicznego Polski w dobie kryzysu strefy 

euroatlantyckiej w: „e-Politikon”, nr. VI, 2013 r., s.208-230, ISSN 2084-5294; 

Habilitant w niniejszej publikacji realizuje jeden z celów cząstkowych badania jakimi 

jest poznanie polityk i strategii państw mających na celu przeciwdziałanie 

zagrożeniom bezpieczeństwa ekonomicznego. W artykule autor przedstawia 

uwarunkowania finansowego wymiaru bezpieczeństwa Polski w warunkach kryzysu 

w strefie euroatlantyckiej opierając się na bogatych danych statystycznych. 

Zachowanie bezpieczeństwa ekonomicznego zdaniem autora było możliwe dzięki 

słabej integracji sektora finansowego w Polsce z analogicznymi sektorami w Unii 

Europejskiej i Stanach Zjednoczonych oraz dopływowi środków europejskich na 

między innymi inwestycje strukturalne. Umożliwiło to stabilizację kursu walutowego i 

stanowiło obok racjonalnego zachowania konsumentów nie wycofujących wkładów z 

systemu bankowego klucz do przetrwania pierwszego negatywnego impulsu 

zewnętrznego.  Polsce udało się również utrzymać deficyt budżetowy na odpowiednim 

zadowalającym poziomie jak również przyzwoity poziom długu publicznego. Kryzys 

finansowy pokazał również, iż wewnętrzna sytuacja sfery finansów jak również 

odpowiednie działania władz nadzorczych odgrywają kluczową rolę w stabilizacji 

systemu finansowego, a co za tym idzie również całej gospodarki. Okazało się 

również, iż samo członkostwo w strefie euro nie gwarantuje bezpieczeństwa, a wręcz 

odwrotnie nieodpowiedzenie i pospieszne przygotowanie i wejście do strefy euro jak 

w przypadku Grecji może powodować dramatyczne skutki dla bezpieczeństwa 

ekonomicznego, czego konsekwencją jest utrata suwerenności. Przykład Cypru 
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wskazał również, iż państwa strefy euro mogą liczyć na pomoc jednak wymagane są 

od nich działania podatkowe, które w sposób istotny naruszające istotne prawa 

obywatelskie tj. prawo własności. Polska w pierwszym okresie kryzysu okazała się 

odporna na zakłócenia zewnętrzne, kryzys spowodował jednak uwidocznienie się 

istotnych problemów występujących w jej gospodarce jak: błędnie skonstruowany 

system OFE, brak dostatecznego nadzoru nad funkcjonowaniem instytucji 

finansowych, zaniechanie reformy systemu emerytalnego zbyt duże uprzywilejowanie 

niektórych grup zawodowych, zbyt mały potencjał rodzimego przemysłu, który 

umożliwia globalną ekspansję na rynki zagraniczne. Powiązanie Polski z Unią 

Europejską spowodowało zależność od koniunktury gospodarczej w państwach starej 

Unii Europejskiej w tym w szczególności Niemczech. Bagatelizowano również 

kwestie dostępu do tanich źródeł energii, które w istotny sposób wpływały na poziom 

inflacji w gospodarce, który Rada Polityki Pieniężnej starała się zwalczać poprzez 

utrzymywanie wysokich stóp procentowych. Pokazuje to, iż do zagadnień 

bezpieczeństwa ekonomicznego należy podchodzić w sposób zintegrowany, 

wymagający całościowej analizy zagrożeń i ich skutków. Przeprowadzona analiza 

weryfikuje cząstkową tezę o wpływie zagrożeń pozapaństwowych na bezpieczeństwo 

ekonomiczne. Pokazuje również dzięki indukcji, iż przyjęte założenia badawcze 

dotyczące bezpieczeństwa ekonomicznego są prawidłowe.  

W artykule habilitant dzięki podejściu dedukcyjnemu dochodzi do wniosku, iż mimo 

kryzysu sfery euroatlantyckiej bezpieczeństwo ekonomiczne Polski nie jest zagrożone 

i na tle innych państw strefy wygląda nad wyraz dobrze. Autor weryfikuje cząstkową 

tezę o wpływie zagrożeń pozapaństwowych na bezpieczeństwo ekonomiczne 

17. Wpływ rozwoju infrastruktury na energetyczny wymiar bezpieczeństwa ekonomicznego 

Polski. Case LNG w Świnoujściu w: J. J. Piątek, R. Podgórzańska (red.), Terminal 

LNG w Świnoujściu a bezpieczeństwo energetyczne regionu i Polski, Szczecin 2013, 

s.49-65 ISBN: 978-83-7780-841-2; 

Habilitant w niniejszej publikacji realizuje jeden z celów cząstkowych badania jakimi 

jest poznanie polityk i strategii państw mających na celu przeciwdziałanie 

zagrożeniom bezpieczeństwa ekonomicznego. W artykule  habilitant podejmuje 

zagadnienie wpływu wewnętrznych działań państwa, w tym przypadku Polski, na 

poziom bezpieczeństwa. Habilitant stwierdza, iż budowa gazoportu wzmacnia poziom 

bezpieczeństwa ekonomicznego Polski nie tylko poprzez dywersyfikacje kierunków 

dostaw, ale również poprzez poprawę pozycji negocjacyjnej Polski w relacji do Rosji. 
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Efektem tego może być obniżenie cen rosyjskiego gazu sprzedawanego na polski 

rynek, który jest obecnie znacznie droższy ( o około 20 %) od tego sprzedawanego do 

państw Europy Zachodniej jak Niemcy, czy  Francja. Efektem tego artykułu jest 

potwierdzenie tezy o wpływie wewnętrznych uwarunkowań na bezpieczeństwo 

ekonomiczne jak również na międzynarodową politykę i strategię działania Polski. 

Autor pokazuje również, iż zagadnienia finansowe i surowcowo-energetyczne 

powinny być omawiane łącznie z racji swoich wzajemnych powiązań.  

18. Enhancing Economic Security through the Development of Renewable Energy Sources 

in Europe - Myth or Reality, OSCE, EEF.NGO/32/13 

Habilitant w niniejszej publikacji realizuje jeden z celów cząstkowych badania jakimi 

jest poznanie polityk i strategii państw mających na celu przeciwdziałanie 

zagrożeniom bezpieczeństwa ekonomicznego. W 2013 roku na forum OBWE 

habilitant przedstawił wystąpienie na temat „Enhancing Economic Security through 

the Development of Renewable Energy Sources in Europe - Myth or Reality”, w 

którym zaprezentował implikacje rozwoju odnawialnych źródeł energii dla polityk i 

strategii państw OBWE. Publikacja weryfikuje w sensie praktycznym przyjęte 

założenia i tezy dotyczące ekonomizacji bezpieczeństwa, jak również koncepcji 

bezpieczeństwa ekonomicznego i sposobów jej analizy. Wystąpienie to zostało w 

dużym stopniu uwzględnione w dokumencie końcowym szczytu, a Sekretariat OBWE 

przesłał podziękowania za istotny wkład w rozwój współpracy międzynarodowej. 

Wprowadzenie do dyskursu na poziomie międzynarodowym na szczeblu 

przedstawicieli państw i rządów zagadnień bezpieczeństwa ekonomicznego i 

ekonomizacji bezpieczeństwa należy uznać za istotne osiągnięcie habilitanta, a 

szerokie nawiązanie w dokumencie końcowym OBWE do postawionych weń tez 

stanowi o wartości prowadzonych przez habilitanta wieloletnich badań. Oznacza to, iż 

prowadzone badania mają znaczenie nie tylko z punktu widzenia rozwoju nauki o 

stosunkach międzynarodowych, ale mają również swój wymiar praktyczny. 

19. The Impact of Securitization and  Economization of Security on the Establishment of 

an International Climate Protection Regime, “e-Politikon”, nr. VII, edycja specjalna 

Klimat i Polityka, 2013 r., s.35-53, ISSN 2084-5294;  

Habilitant w niniejszej publikacji realizuje jeden z celów cząstkowych badania jakimi 

jest poznanie polityk i strategii państw mających na celu przeciwdziałanie 

zagrożeniom bezpieczeństwa ekonomicznego. W artykule habilitant podejmuje 

wyzwanie zastosowania procesu ekonomizacji bezpieczeństwa do wyjaśnienia polityk 
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państw w zakresie przyjęcia międzynarodowych regulacji dotyczących ochrony 

klimatu. Zdaniem habilitanta brak regulacji w tym zakresie wynika z faktu, iż 

zagadnienie bezpieczeństwa ekonomicznego jest umieszczane wyżej w hierarchii 

celów państw niż zagrożenia ekologiczne. Tym samym weryfikuje on tezę, iż 

bezpieczeństwo ekonomiczne zaczyna odgrywać samodzielną rolę wpływając na 

politykę i strategię państw. Pokazuje również, iż przyjęta teza o występowaniu w 

stosunkach międzynarodowych procesu ekonomizacji bezpieczeństwa jest 

uprawniona. 

20. Wpływ rozwoju odnawialnych źródeł energii na bezpieczeństwo ekonomiczne Polski, 

w: K. Księżopolski, K. Pronińska, A. Sulowska (red.), Odnawialne Źródła Energii w 

Polsce. Wybrane problemy bezpieczeństwa, polityki i administracji, wyd. Elipsa, 

Warszawa 2013 r, s. 15-34, ISBN 978-83-7151-992-5; 

Habilitant w niniejszej publikacji realizuje jeden z celów cząstkowych badania jakimi 

jest poznanie polityk i strategii państw mających na celu przeciwdziałanie 

zagrożeniom bezpieczeństwa ekonomicznego. W 2013 roku habilitant kierował 

projektem badawczym dotyczący rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce. 

Efektem tego projektu było między innymi przygotowanie przez habilitanta 

niniejszego artykułu. Celem publikacji było przedstawienie wymiaru surowcowo-

energetycznego bezpieczeństwa ekonomicznego Polski oraz pokazanie wpływu 

obecnego i przyszłego rozwoju OZE na bezpieczeństwo ekonomiczne kraju. Autor 

przedstawia surowcowo-energetyczny wymiar bezpieczeństwa ekonomicznego Polski 

i wykorzystując podejście analityczne dochodzi do wniosków, iż konieczne są zmiany 

w tym wymiarze bezpieczeństwa, które muszą brać pod uwagę zarówno stan finansów 

państwa, jak również dużą zmienność cen nieodnawialnych surowców energetycznych 

i spadające ceny instalacji pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Wskazuje on 

również na możliwości wzmocnienia bezpieczeństwa ekonomicznego Polski z 

wykorzystaniem źródeł odnawialnych. Podkreśla znaczenie wyboru takiej formy 

pozyskiwania energii, która powinna być oparta na szerokim konsensusie 

politycznym, a znaczenie jej przyrównuje do wejścia do NATO i UE. Efektem badań 

jest stwierdzenie, iż  rozwój OZE stanowi szansę dla jakościowej zmiany poziomu 

bezpieczeństwa ekonomicznego Polski i przejście do gospodarki, która nie będzie 

uzależniona od cen surowców energetycznych, co zmniejszy ryzyko i zapewni wyższy 

poziom bezpieczeństwa ekonomicznego. 
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Przedstawiony  jednotematyczny cykl publikacji dotyczących bezpieczeństwa ekonomicznego 

składa się z monografii, redakcji, dwóch współredakcji książek oraz 19 artykułów i 

rozdziałów w pracach zbiorowych, które są tematycznie i logicznie powiązane. Stanowią one 

osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U.nr 65, 

poz.595 z późn. zm.) przedstawione przez habilitanta w autoreferacie.  W cyklu publikacji 

autor bada wpływ ekonomizacji bezpieczeństwa na politykę i strategię państw. Habilitant 

zmierzył się również z problemami badawczymi, którymi były problemy definicyjne, 

problemy klasyfikacji, problemy analityczne, problemy badań empirycznych. W toku 

wieloletnich badań habilitant te problemy rozwiązał.  Nowatorstwo w prowadzonych przez 

habilitanta badaniach polega na stworzeniu aparatu pojęciowego i metod analizy 

umożliwiających nie tylko lepsze rozumienie polityk i strategii państw, ale również 

prognozowanie przyszłych zagrożeń dla bezpieczeństwa ekonomicznego. W skład aparatu 

pojęciowego wchodzi definicja bezpieczeństwa ekonomicznego i procesu ekonomizacji 

bezpieczeństwa wyznaczające wraz z typologią zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego 

obszar badań nad bezpieczeństwem ekonomicznym. Efektem przeprowadzonej typologii jest 

określenie wymiarów bezpieczeństwa ekonomicznego, których zastosowanie jest jedną z 

metod analizy umożliwiających wyjaśnianie polityk i strategii państw. Wkładem do nauki jest 

osiągnięcie celu głównego oraz celów pośrednich badania, co oznacza, iż przyjęte hipotezy i 

założenia są poprawne. Umożliwia to stosowanie przez innych naukowców aparatu 

pojęciowego i metod analizy w badaniach stosunków międzynarodowych w warstwie zjawisk 

i strategii państw oraz prognozowaniu stosunków międzynarodowych.  

6. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych habilitanta 

Po obronie doktoratu habilitant prowadził badania dotyczące zagadnień ekologii i ochrony 

środowiska naturalnego oraz ekonomii politycznej stosunków międzynarodowych.  

Zainteresowanie kwestiami ochrony środowiska naturalnego było przypadkowe, kiedy w 

trakcie roku akademickiego prof. J. Kukułka przekazał, część zajęć habilitantowi z 

przedmiotu Międzynarodowe Problemy Ekologiczne. Swoje zainteresowania badawcze 

habilitant skupił początkowo na ogólnych zagadnieniach międzynarodowej ochrony 

środowiska,  a następnie regionalnych Afryki, basenu Morza Bałtyckiego, Morza 

Śródziemnego, wreszcie na problematyce zmian klimatu.  
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1. Problem ochrony środowiska w polityce państw w: E. Haliżak, R. Kuźniar, G. 

Michałowska, S.Parzymies, J. Symonides, R. Zięba (red.), Stosunki międzynarodowe 

w XXI wieku, Warszawa 2006 r., s.151-164,  ISBN 83-7383-215-7, 978-83-7383-215-

2, 8389050-42-0, 978-83-98050-42-7; 

Autor analizuje miejsce problematyki ochrony środowiska w polityce państw. 

Wyodrębnia fazy ewolucji polityki międzynarodowej w zakresie ochrony środowiska, 

aby następnie je scharakteryzować określając dynamikę zjawiska. Stwierdzono dużą 

dynamikę tego zagadnienia w stosunkach międzynarodowych od 1992 roku. 

Podkreślono, iż działania w zakresie ochrony środowiska niosą w sobie istotny walor 

ekonomiczny i społeczny, które w istotny sposób wpływają na dynamikę współpracy 

między państwami w tym obszarze ich aktywności.  

2. Ochrona środowiska w basenie Morza Bałtyckiego, „Zeszyty Naukowe  WSAS -  

Administracja i Społeczeństwo”,  nr. 1/2006, s. 35-45, ISBN 978-83-62505-17-3; 

Habilitant przedstawia ewolucję ochrony środowiska Bałtyku. Autor prezentuje 

specyfikę tego obszaru wynikające z uwarunkowań geograficznych, charakteryzuje 

główne zagrożenia ekologiczne i zmieniające się otoczenia politycznego. Punktem 

wyjścia było przedstawienie najważniejszych globalnych regulacji w zakresie ochrony 

wód morskich tj. Konwencje MARPOL oraz Konwencje o Prawie Morza. W dalszej 

części przedstawiono regulacje szczegółowe dotyczące ochrony Bałtyku takie jak I 

Konwencję Helsińską z 1974 roku oraz II Konwencję Helsińską z 1992 roku. Autor 

analizuje znaczenie i funkcjonowanie HELCOM-u oraz Agendy 21 dla Bałtyku. 

Habilitant stwierdza, iż współpraca w zakresie ochrony środowiska była możliwa 

mimo istnienia systemu dwu blokowego oraz strategicznego znaczenia Morza 

Bałtyckiego jako obszaru działań zbrojnych w czasie ewentualnej III wojny 

światowej. W podsumowaniu zawarto perspektywę dalszej ewolucji systemu ochrony 

środowiska Morza Bałtyckiego.  

3. Międzynarodowa ochrona Środowiska Afryki, „Zeszyty Naukowe WSAS -Człowiek i 

Społeczeństwo”, Tom II, Warszawa 2007, s.135-152, ISBN 83-900210-1-3, 978-83-

923431-5-8;  

Autor zaprezentował globalne uwarunkowania ochrony środowiska oraz ich 

regionalny wymiar taki jak problemy demografii, biedy, urbanizacji, chorób 

zakaźnych i konfliktów zbrojnych. Wskazał on na związki między poziomem 

dochodów, a stanem środowiska naturalnego. Habilitant poddał analizie współpracę 

międzynarodową i jej efekty. Autor stwierdza występowanie dualizm w postępowaniu 
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państw rozwiniętych, które deklarują pomoc dla krajów rozwijających się, lecz nie 

realizują tego postulatu w rzeczywistości. Wskazuje on na większe możliwości 

adaptacji państw rozwiniętych do zagrożeń ekologicznych niż państw rozwijających 

się.  

4. Bezpieczeństwo ekologiczne w: K.A. Wojtaszczyk, A.Materska-Sosnowska (red.) 

Bezpieczeństwo państwa, Warszawa 2009 r., s.173-192, Oficyna Wydawnicza 

ASPRA-JR,  ISBN 978-83-7545-007-1; 

W niniejszej publikacji habilitant wykazał, iż zagadnienia ekologiczne stanowią 

zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Autor szeroko odnosi się zarówno do 

zagrożeń ekologicznych wpływających na bezpieczeństwo jak również do badań w 

tym zakresie prowadzonych w kraju i zagranicą. Rozważania w warstwie dotyczącej 

zmian klimatu potwierdziły tezę o wpływie zmian klimatu zarówno na terytorium, 

władzę, suwerenność jak i poziom życia obywateli ergo zjawisko to stanowi 

zagrożenie dla bezpieczeństwa.  

5. Zmiany klimatu-nowy czynnik zagrażający bezpieczeństwu państw, w: J.Symonides 

(red.), Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, Warszawa 2010, s.446- 460,  

Wydawnictwo Scholar , ISBN 978-83-7383-444-6; 

Habilitant podejmuje wnikliwą analizę, wpływu zmian klimatu na bezpieczeństwo 

państw. W przeciwieństwie do publikacji z pkt. 4 ma ona charakter szczegółowy, tj. 

skoncentrowany na jednym z zagrożeń dla bezpieczeństwa jakim są zmiany klimatu. 

Na podstawie danych empirycznych i modelów ekonometrycznych stwierdza, iż 

zmiany klimatu są zagrożeniem dla bezpieczeństwa, lecz w zależności od położenia 

państwa będą wpływały na niego obecnie lub w przyszłości. Zauważa, iż brak jest 

krótkoterminowego powiązania przyczynowo- skutkowego między emisją gazów 

cieplarnianych i konsekwencjami tego faktu dla konkretnych państw. Powoduje to, iż 

mimo, że zmiany klimatu są zagrożeniami dla bezpieczeństwa tak trudno jest osiągnąć 

globalny kompromis w sprawie zredukowania wielkości emisji. Kwestie zmian 

klimatu były przedmiotem dalszych badań powiązań między zmianami klimatu i 

polityką międzynarodową. 

6. Polityka Unii Europejskiej w ochronie środowiska Morza Śródziemnego, „Zeszyty 

Naukowe  WSAS -  Administracja i Społeczeństwo”,  nr. 8/2012, s. 85-106, ISBN 

978-83-62505-17-3; 

Z kolei celem artykułu było określenie roli Unii Europejskiej w tworzeniu i 

funkcjonowaniu reżimu ochrony środowiska obszaru Morza Śródziemnego. 
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Szczególną uwagę zwrócono na: dynamikę systemu regulacji, narzędzia i rolę Unii 

Europejskiej w działaniach na rzecz stworzenia reżimu chroniącego środowisko 

naturalne tego obszaru. W pracy przedstawiono uwarunkowania ekonomiczne i 

środowisko obszaru Morza Śródziemnego wpływających na politykę państw i stan 

środowiska. Co najmniej dualny charakter tego obszaru z perspektywy ochrony 

środowiska jest wzmacniany poprzez występowanie lokalnych napięć między 

państwami, czego efektem jest często konieczność występowania Unii Europejskiej, 

jako skutecznego mediatora. Efektem działania unii jest wypracowywanie wspólnych 

mechanizmów ochrony środowiska. Szczególne miejsce w artykule poświęcono 

pierwszej i drugiej konwencji Barcelońskiej. Przeprowadzona analiza porównawcza 

doprowadziła do wniosków, iż w wyniku ewolucji międzynarodowej współpracy w 

zakresie ochrony środowiska naturalnego udało się wypracować  system holistyczny 

ochrony środowiska, którego efektywność jest jednak ogranicza przez brak 

adekwatnego systemu instytucjonalnego.  

7. Geoekonomia ochrony środowiska naturalnego „Polski Przegląd Stosunków 

Międzynarodowych”, nr. 2/2012, s. 104-133, ISSN 2300-1437; 

Habilitant stara się poszukiwać lepszych, doskonalszych narzędzi analizy regulacji 

międzynarodowych w zakresie ochrony środowiska stosując do tego celu koncepcję 

geoekonomii. Autor wykorzystując metodę dedukcji dochodzi do następujących 

wniosków: stwierdza, iż zastosowane podejście pomija istotne zagadnienie: kosztów 

wynikających ze zniszczenia środowiska naturalnego, powiązań i współzależności 

zagadnienia ekonomii i środowiska naturalnego, ergo powinny one być łącznie 

analizowane oraz z pomija istotny czynnik wpływający na politykę i strategię państw, 

a mianowicie zagrożeń dla państwa wynikający ze stanu środowiska naturalnego. 

Habilitant dochodzi do wniosku, iż wykorzystanie geoekonomii do analizy regulacji w 

zakresie zmian klimatu jest niewystarczające i może być stosowane do analizy 

cząstkowej zagadnienia.  

8. The Geoeconomy of Climate Change Regime - Polish Perspective, “Studia i Prace 

WNEiZ”, nr.29/ 2012, s. 105-119 

W tym artykule habilitant wykorzystuje pojęcie geoekonomii do analizy stanowiska 

Polski w zakresie międzynarodowych regulacji dotyczących ochrony klimatu. Zwraca 

on uwagę na powiązanie regulacji w zakresie ochrony klimatu, redukcji CO2 z 

konkurencyjnością polskiej gospodarki opartej na węglu. Autor dochodzi do wniosku, 

iż również inne czynniki mogą wpływać na politykę Polski w tym obszarze, która 
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powinna rozwijać szersze wykorzystanie źródeł odnawialnych energii z pomocą Unii 

Europejskiej. Habilitant uważa, iż ograniczanie analizy polskiego stanowiska w 

sprawie zmian klimatu tylko do zagadnienia ekonomii jest nie wystarczające. Uważa 

on również, iż przyjęta teza o możliwości budowy konkurencyjnej gospodarki opartej 

na węglu jest dyskusyjna.  

9. Unia Europejska i ChRL w międzynarodowej polityce ochrony klimatu, w:  „Stosunki 

Międzynarodowe - International Relations”,  Tom 47/2013, s.147 – 166, ISSN: 0209-

0961; 

Artykuł stanowi analizę porównawczą polityki Unii Europejskiej i ChRL w ochronie 

klimatu. Zaprezentowano w nim uwarunkowania  polityki Unii Europejskiej, do 

których zaliczono: zagadnienia zagrożeń jakie niosą zmiany klimatu, interesów 

ekonomicznych oraz nacisku społeczeństwa obywatelskiego wyrażanego w 

aktywności organizacji pozarządowych i innych formach społecznej aktywności. 

Przedstawiono również wysiłki podejmowane przez Unię Europejską w tej dziedzinie, 

które doprowadziły to tego, iż jest ona uznawana za światowego lidera działań na 

rzecz ochrony klimatu. Następnie pokazano uwarunkowania polityki ChRL w sferze 

ochrony klimatu wskazując, iż na dzisiejszym etapie budowy międzynarodowego 

reżimu ochrony klimatu państwo to zwraca uwagę przede wszystkim na interes 

ekonomiczny i nie przywiązują wystarczającej uwagi do zagadnienia wpływu zmian 

klimatu na bezpieczeństwo. Wskazano, iż umiejętna polityka prowadzona przez Unię 

Europejską oraz zmiany w światowej geografii emisji gazów cieplarnianych skutkują 

osłabieniem pozycji ChRL jako przedstawiciela państw Południa. Autor w 

konkluzjach stwierdza, iż perspektywa nowych regulacji i wprowadzenia globalnego 

reżimu ochrony klimatu opartego na ustanowieniu poziomów emisji jest bardzo trudna 

do realizacji, a na nadchodzącym COP 19 w Warszawie, takiego przełomu nie należy 

oczekiwać.  

Zainteresowania ekonomią polityczną stosunków międzynarodowych były naturalnym 

elementem wynikającym z wykształcenia habilitanta i jego zainteresowań związanych z 

funkcjonowaniem gospodarki światowej. Ich wynikiem są następujące publikacje: 

1. Pomoc rozwojowa a przepływy kapitału prywatnego w przezwyciężaniu ubóstwa na 

świecie. w: E. Haliżak, R. Kuźniar, J.Symonides, (red.), Globalizacja a stosunki 

międzynarodowe, Bydgoszcz-Warszawa 2003 r., s. 96-111,  Oficyna Wydawnicza 

Branta, ISBN 83-89073-55-2;  
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W artykule habilitant przedstawia rolę inwestycji bezpośrednich i portfelowych w 

rozwoju gospodarczym wskazując na pokusę wykorzystania tej formy inwestycji do 

finansowania wydatków społecznych, a nie inwestycyjnych. Wskazano na dużą 

dynamikę przyrostu inwestycji bezpośrednich w państwach rozwijających się od 1994 

roku. Autor stwierdza, iż występowało duże zróżnicowanie miejsc alokacji kapitału w 

formie inwestycji bezpośrednich i portfelowych. Następnie zaprezentowano skalę 

ubóstwa na świecie oraz oficjalną pomoc rozwojową i jej efekty. Poddano analizie 

efektywność oficjalnej pomocy rozwojowej oraz przepływów kapitału prywatnego. 

Wskazano, iż oficjalna pomoc rozwojowa nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Na 

podstawie analizy statystycznej danych  z lat 1990-1998 nie stwierdzono korelacji 

między oficjalną pomocą rozwojową, a wielkością inwestycji bezpośrednich, czyli 

przepływami kapitałowymi.  Autor konkluduje, iż uzyskanie pomocy rozwojowej 

powinno być warunkowane oparciem systemu politycznego na zasadach demokracji 

(wolność jednostki, transparentność) bowiem tylko w takim przypadku pomoc 

rozwojowa będzie efektywna. 

2. Euro jako waluta konkurująca z dolarem. w: G. Michałowska (red.), Integracja 

europejska. Instytucje. Polityka. Prawo. Księga pamiątkowa dla uczczenia 65-lecia 

Profesora Stanisława Parzymiesa, Warszawa 2003, s. 199-218, Wydawnictwo 

Naukowe Scholar, ISBN 83-7383-044-3;  

W artykule tym autor podejmuje zagadnienie genezy dominacji amerykańskiej w 

światowym systemie finansowym. Stawia tezę, iż wprowadzenie euro było 

odpowiedzią na dominację Stanów Zjednoczonych w światowym systemie 

finansowym. Następnie autor przechodzi do charakterystyki znaczenia euro jako 

waluty międzynarodowej wskazując na jej wzrastające znaczenie jako pieniądza 

rezerwowego. Autor podejmuje próbę prognozy i stawia tezę, iż „nastąpi powolny 

proces wypierania go (czyli dolara) z rynków finansowych”
3
. Po 10 latach obecne 

dane statystyczne potwierdzają tezę przedstawioną przez autora
4
.  

                                                           
3 Euro jako waluta konkurująca z dolarem. w: G. Michałowska (red.), Integracja europejska. Instytucje. 

Polityka. Prawo. Księga pamiątkowa dla uczczenia 65-lecia Profesora Stanisława Parzymiesa, Warszawa 2003, 

s. 217, Wydawnictwo Naukowe Scholar, ISBN 83-7383-044-3;  

4
 Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves (COFER), IMF, 

http://www.imf.org/external/np/sta/cofer/eng/cofer.pdf (dostęp 30.07.2012). 
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3. Unia Europejska wobec braku stabilności światowego systemu finansowego w: S. 

Parzymies, R. Zięba (red.) Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy w Europie, 

Warszawa 2004, s. 368-380,  ISBN 8373831096; 

Autor podejmuje w publikacji problem wyboru środków prowadzenia polityki 

ekonomicznej w warunkach globalizacji światowej gospodarki. Uważa on, iż środki 

polityki wewnętrznej i międzynarodowej powinny służyć wzrostowi gospodarczemu 

oraz poprawie konkurencyjności gospodarek. Elementem koniecznym takiej polityki 

jest stabilny system finansowy. Autor uznaje, iż powstanie Unii Gospodarczo-

Walutowej przyczyniło się do zwiększenia stabilności systemu finansowego. Zwraca 

on uwagę na znaczenie Paktu Stabilności i Wzrostu, który tworzy podstawę do 

wprowadzenia euro poprzez przyjęcie ograniczeń w zakresie deficytu budżetowego i 

długu publicznego. W artykule podkreślono znaczenie Europejskiego Banku 

Centralnego jak również regulacji ostrożnościowych CAP (Capital Adequancy 

Directive), które wzmacniają system. Odniesiono się również do uzgodnień 

dotyczących reformy Międzynarodowego Funduszu Walutowego jako jednej z 

możliwości wzmocnienia stabilności globalnego systemu finansowego. Sumując autor 

stwierdza, iż zasadniczym problemem we wzmocnieniu systemu finansowego Unii 

Europejskiej jest jej specyfika oraz oparcie systemu na doktrynie monetarystycznej, 

która „stosowana zbyt mało elastycznie będzie prowadzić do napięć społecznych w 

Eurolandzie..”
5
. Słowa te napisane w 2004 roku wydają się niezwykle aktualne po 

kryzysie 2008 roku w Unii Europejskiej.  

4. Jednolity Rynek Finansowy Wspólnoty. Konsekwencje dla Polski, w: E. Haliżak (red.), 

Polityka zagraniczna i wewnętrzna państw w procesie integracji europejskiej, 

Bydgoszcz-Warszawa 2004, s. 96-111, Wydawnictwo Brant, ISBN83-89073-55-2; 

Autor analizuje konsekwencje ustanowienia Jednolitego Rynku Finansowego 

Wspólnoty dla Polski. Przedstawia on podstawy prawno-instytucjonalne jednolitego 

rynku finansowego, następnie omawia przyczyny integracji rynków finansowych, aby 

przejść do planu ustanowienia Jednolitego Rynku Finansowego. Szeroko omawia 

efekty integracji i liberalizacji rynków finansowych wskazując na pozytywny efekt 

                                                           
5
  Unia Europejska wobec braku stabilności światowego systemu finansowego w: S. Parzymies, R. Zięba (red.) 

Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy w Europie, Warszawa 2004, s. 380,  ISBN 8373831096; 
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wprowadzenia wspólnej waluty euro. Następnie omawia jakie wyzwania dla polskiego 

rynku niesie za sobą powstanie jednolitego rynku uznając, iż dla konsumentów w 

Polsce ma ono pozytywne efekty. Autor uważa, iż ustanowienie JRF stanowi istotny 

element wzmacniania pozycji międzynarodowej Unii Europejskiej.     

5. Problemy zadłużenia międzynarodowego w Ameryce Łacińskiej, w: M.F.Gawrycki 

(red.), Ameryka Łacińska wobec wyzwań globalizacji, Toruń 2006 r., s. 179-194, 

ISBN 83-7441-531-2, 978-83-7441-531-6; 

W artykule autor przedstawił genezę problemu zadłużenia międzynarodowego w 

Ameryce Łacińskiej. Prezentuje on działania podejmowane w celu wyjścia z kryzysu 

zadłużeniowego w ujęciu historycznym oraz aktualne działania zmierzające do 

rozwiązania tego problemu. Szczególną uwagę autor zwrócił na wpływ cen ropy 

naftowej na sytuację gospodarczą państw badanego obszaru oraz na wpływ cen 

surowców energetycznych na zadłużenie. Habilitant stwierdził, iż problem zadłużenia 

państw Ameryki Łacińskiej stanowi barierę rozwojową. Postuluje podjęcie działań 

zmierzających do ograniczenia poziomu zadłużenia oraz odpowiednie zarządzanie 

długiem, co powinno spowodować szybszy rozwój gospodarczy. Autor ocenia 

pozytywnie podejmowane działania w tym zakresie.  

6. Zagraniczna polityka ekonomiczna w Ameryce Łacińskiej i Azji Południowo-

Wschodniej w latach 90. Studium porównawcze w: M.F. Gawrycki (red.), Ameryka 

Łacińska w regionie Azji i Pacyfiku, Toruń 2007 r., s. 459-489, Wydawnictwo Adam 

Marszałek, ISBN 978-836-7441-844-77;  

Habilitant przeprowadza studium porównawcze zagranicznej polityki ekonomicznej 

prowadzonej w Ameryce Łacińskiej i Azji Południowo-Wschodniej. Pokazuje on jej 

zróżnicowanie jak również efekty jej prowadzenia na przykładzie wybranych państw 

badanych obszarów. Autor stwierdza, iż zagraniczna polityka ekonomiczna 

charakteryzowała się dużą zmiennością wynikającą z uwarunkowań wewnętrznych tj. 

zmiana celów oraz uwarunkowań zewnętrznych tj. kryzys finansowy. Autor 

podkreśla, iż nie można wysunąć wniosków o regionalnej specyfice zagranicznej 

polityki ekonomicznej ergo uwarunkowania geograficzne nie mają wpływu na 

przyjętą strategię działania przez państwa. Habilitant wskazał na kluczowe obszary w 

prowadzonej polityce, do których zaliczył: sposób kształtowania kursów walutowych i 

sposoby rozwiązania problemu zadłużenia. Wskazał on, iż błędami w prowadzonej 

zagranicznej polityce ekonomicznej było stosowanie stałych kursów walutowych 

umożliwiających wystąpienie zjawiska nadużycia (moral hazard) oraz występowania 
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podwójnego deficytu zarówno w bilansie  handlowym i budżecie państw. Autor 

odnosi się również do dwuznacznej roli Międzynarodowego Funduszu Walutowego, 

którego zalecenia przyczyniły się do pogłębienia problemów badanych państw.    

7. Rola Azji Południowo-Wschodniej w gospodarce światowej, w: K. Zajączkowki, J. 

Nakonieczna (red.) ,Azja Południowo Wschodnia, Warszawa 2011 r., s. 271-280, 

ISBN 978-83-235-0740-6; 

Autor podejmuje  analizę konsekwencji kryzysu w Stanach Zjednoczonych dla krajów 

Azji Południowo-Wschodniej. Autor przedstawia istotę i charakter kryzysu, 

konsekwencje dla państw Azji Południowo – Wschodniej. Analiza autora potwierdza 

przedstawioną na początku tezę, iż obszar Azji Południowo Wschodniej nie odczuwa 

kryzysu tak dotkliwie Stany Zjednoczone i państwa Unii Europejskiej dzięki 

powiązaniom gospodarczym z ChRL i Indiami. Mimo, iż kryzys zwiększył udział 

państw regionu w światowym PKB państwa Azji Południowo Wschodniej zagrożone 

są marginalizacją.   

Synteza pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych habilitanta.  

Habilitant w przedstawianych publikacjach wskazuje na początkowe zainteresowanie 

zarówno zagadnieniami ekonomii politycznej stosunków międzynarodowych oraz ochrony 

środowiska naturalnego. W odniesieniu do szerokiego obszaru ochrony środowiska 

szczególnie pochłonęły habilitanta kwestie ochrony klimatu, które stanowią perspektywiczny 

obszar badań zarówno z perspektywy krajowej, regionalnej, jak i globalnej. Habilitant 

koncentruje swoje zainteresowania wokół badań nad międzynarodowymi reżimami ochrony  

środowiska, jak również regionalną współpracą w tym zakresie. W swoich pracach habilitant 

wskazuje na znaczenie czynnika ekonomicznego w postawaniu, funkcjonowaniu i 

implementacji reżimów.  
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