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WSTĘP

Problematyka współczesnych stosunków międzynarodowych jest trudnym przedsięwzię-

ciem, dotyczy bowiemzagadnień, które podlegają ciągłym zmianom.Próba opisu procesów poli-

tycznych, ekonomicznych, społecznych oraz ich wzajemnych uwarunkowań, które z różnym na-

tężeniem kształtują obecną rzeczywistość, rodzi niebezpieczeństwo pominięcia ważnych zagad-

nień, niezbędnych do wyjaśnienia kierunku, w którym one podążają. Szczególnym wyzwaniem 

staje się przedstawienie relacji zachodzących pomiędzy podmiotami stosunków międzynarodo-

wych w syntetycznej formie skryptu, czyli podręcznika, który powinien zawierać najważniejsze 

treści, uporządkowane i zhierarchizowane zgodnie z przyjętymi zasadami metodologicznymi. 

Znawcy tej problematyki proponują najróżniejsze, praktyczne sposoby objaśnienia złożonego 

obrazu wydarzeń i procesów stanowiących przedmiot zainteresowania dziedziny określanej jako 

stosunki międzynarodowe. Niniejszy materiał koncentruje się na opisie rzeczywistości, starając 

się wskazywać na związki przyczynowo-skutkowe i rozwój różnych zjawisk międzynarodowych, 

dlatego przyjęto problemowy układ materiału.

Rozdział pierwszy wprowadza czytelnika w zakres pojęcia „stosunki międzynarodowe” 

oraz problematykę metodologiczną związaną z metodami badań prowadzonych w tym obszarze 

wiedzy. Kolejny opisuje czynniki, które warunkują funkcjonowanie i rozwój stosunków politycz-

nych i gospodarczych we współczesnym świecie. Rozdział trzeci przedstawia podmioty stosun-

ków międzynarodowych, czyli uczestników, inaczej zwanych aktorami stosunków międzynaro-

dowych,są to: narody, państwa, organizacje międzynarodowe lub pozarządowe. Problematyka 

ta została omówiona na przykładzie dwóch najważniejszych podmiotów – państw i organizacji 

międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem roli Unii Europejskiej jako jednego z naj-

ważniejszych aktorów współczesnej sceny politycznej.

Obok uczestników ważną rolę odgrywają instrumenty i mechanizmy, czyli narzędzia za 

pomocą których kształtuje się współczesne relacje pomiędzy podmiotami stosunków międzynaro-

dowych. Jako najważniejszy przykład, który został szerzej omówiony, potraktowano dyplomację.

Po wyjaśnieniu, kto i jak wpływa na kształtowanie relacji we współczesnym świecie, na-

leży przystąpić do przedstawienia przedmiotów stosunków międzynarodowych, czyli obszarów, 

w których objawia się aktywność wcześniej omówionych podmiotów. Wybrano trzy szczegól-

nie ważne w ostatnich dekadach zagadnienia: wyścig zbrojeń i bezpieczeństwo narodowe, spory 

i konflikty pomiędzy uczestnikami stosunków międzynarodowych oraz działania na rzecz ochro-

ny praw człowieka. 
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Obok uwarunkowań politycznych ważne miejsce we współczesnym świecie zajmuje eko-

nomia. Dlatego osobny rozdział poświęcono analizie zjawisk gospodarczych, które współtworzą 

obecny układ relacji międzynarodowych. Kolejne rozdziały podejmują najważniejsze zagadnie-

nia obecne we współczesnym świecie i podlegające nieustającym zmianom, są to terroryzm i glo-

balizacja.

Ostatni rozdział poświęcony został wybranym uczestnikom stosunków międzynarodo-

wych i obszarom ich aktywności – Rosji, Stanom Zjednoczonym i Polsce, oraz wyjaśnieniu aktu-

alnych tendencji politycznych i gospodarczych widocznych w rozwoju regionu bałtyckiego. 

Skrypt został tak zaplanowany, aby poszczególne części były skorelowane z treścią wy-

kładów z przedmiotu Współczesne stosunki polityczne i gospodarcze przygotowanych dla studen-

tów kierunkukrajoznawstwo i turystyka historyczna.


