STRESZCZENIE
rozprawy doktorskiej pt. Strategia bezpieczeństwa narodowego w aspekcie kryzysu
ekonomicznego na przykładzie Republiki Grecji
Zamiany zachodzące w środowisku bezpieczeństwa Grecji, a w szczególności
w kontekście bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, wiążą się z koniecznością wyznaczenia
nowych strategicznych kierunków długofalowego rozwoju. Kryzys ekonomiczny oraz
wynikające z niego konsekwencje, bezpośrednio wpływają na jej bezpieczeństwo narodowe.
Dlatego celem rozprawy było opracowanie koncepcji kluczowych elementów strategii
bezpieczeństwa narodowego państwa objętego kryzysem ekonomicznym na przykładzie
Republiki Grecji. Konieczność opracowania nowej koncepcji wynikała z tego, że Grecja nie
posiada strategii bezpieczeństwa narodowego.
Badania dotyczyły historycznych, współczesnych i perspektywicznych uwarunkowań
zewnętrznych i wewnętrznych bezpieczeństwa Grecji, oraz ocena wpływu kryzysu
ekonomicznego na jej bezpieczeństwo narodowe.
W aspekcie uwarunkowań historycznych Grecji badania skupiono na poznaniu
czynników politycznych, gospodarczych i społecznych, które sprzyjały powstaniu państwa
greckiego i przyczyniły się do jego dalszej ewolucji.
Następnie przeprowadzono analizę położenia geograficznego oraz środowiska
geopolitycznego, szukając czynników które oddziałują na bezpieczeństwo polityczne Grecji.
Ponadto dokonano oceny jej stosunków politycznych z państwami sąsiadującymi oraz jej
aktywności na rzecz bezpieczeństwa w ramach NATO i Unii Europejskiej.
Kolejna część rozprawy poświęcona została badaniom nad zagadnieniami odnoszącymi
się do bezpieczeństwa ekonomicznego i militarnego Grecji oraz analizie wybranych
wskaźników ekonomicznych, które wpłynęły na destabilizację sytuacji ekonomicznej państwa.
Ostatnia część rozprawy została całkowicie poświęcona zagadnieniom związanym ze
strategią bezpieczeństwa, a także stworzeniu autorskiej metodologii opracowywania strategii
bezpieczeństwa narodowego. Efektem całego procesu badawczego było opracowania koncepcji
strategii bezpieczeństwa Grecji, która obejmuje m. in interesy narodowe, cele strategiczne
i wykaz priorytetowych działań w takich obszarach jak: bezpieczeństwo polityczne,
ekonomiczno-społeczne, energetyczne oraz militarne.

The summary of the dissertation
The changes occurring in the security environment of Greece, in particular in the context of the
country’s economic security, mean that new strategic directions for long-term development
need to be established. The financial crisis and its ramifications directly impact country’s
national security. Consequently, the aim of this dissertation was to develop the concept for key
elements of the national security strategy for a country suffering from an financial crisis on the
example of the Hellenic Republic. The need for the development of a new concept stemmed
from the fact that Greece does not have a national security strategy.
The research covered past, present, and prospective internal and external security conditions
for Greece, as well as the evaluation of the impact of the financial crisis on the country’s
national security.
Within the aspect of Greece’s historical conditions, the research focused on determining the
political, economical and social factors that contributed to the creation of the Greek state and
led to its further evolution.
Than conducted an analysis of the country’s geographical location and the geopolitical
environment, searching for factors that impact the political security of Greece. In addition,
performed an evaluation of the country’s political relations with neighboring countries and its
security-related activities within NATO and the European Union.
The subsequent part of the dissertation is devoted to the research on issues connected to
economic and military security of Greece and the analysis of selected economic indicators that
contributed to the destabilization of the country’s economic situation.
The final part of the dissertation is fully devoted to the issues related to security strategy, as
well as formulating an original methodology for the development of national security strategy.
The entire research process resulted in the creation of a security strategy concept for Greece
that covers, among others, the national interests, strategic goals and a list of priority actions in
areas such as: political, socio-economic, energy and military security.

