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Podstawowym pojęciem nauk społecznych jest władza,  

w tym samym sensie, w jakim energia jest podstawowym pojęciem fizyki.  
Bertrand Russel 

 
 
 

Najważniejszą cechą  
każdego systemu międzynarodowego jest układ sił. 
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tworzenia lub niszczenia. (…). Potęgą na scenie międzynarodowej nazy-

wam zdolność jakiejś jednostki politycznej do narzucenia swej woli in-
nym jednostkom. 
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OD AUTORÓW 
 
Przedstawiamy Państwu trzecią edycję Raportu „Międzynarodowy układ sił 

w procesie zmian”. Wprowadziliśmy w nim nieznaczne zmiany w strukturze 
i metodologii, które w niczym nie podważają poprzednich ustaleń. Niniejszy 
Raport jest próbą odpowiedzi na duże zapotrzebowanie instytucjonalne i spo-
łeczne w zakresie empirycznych badań stosunków międzynarodowych, w tym 
z wykorzystaniem metod potęgometrycznych. Powszechne w obiegu poglądy 
w zakresie „powrotu geopolityki”, „zmian w międzynarodowym układzie sił”, 
„przesuwaniu się ośrodka siły z Zachodu na Wschód”, „zmierzchu Zachodu” 
itp. – wciąż wymagają weryfikacji naukowej. Materiał badawczy, oparty na 
syntetycznych wskaźnikach potęgometrycznych pozwala, na analizowanie 
zmian w układzie sił pomiędzy państwami jako głównymi aktorami stosunków 
międzynarodowych. W Raporcie siła będzie nazywana „potęgą”, co jest odpo-
wiednikiem angielskiego terminu „power”, francuskiego „puissance”, niemiec-
kiego „die Macht” czy rosyjskiego „мощь”. 

Międzynarodowy układ sił, który jest najważniejszą cechą każdego sys-
temu międzynarodowego, jest wytworem długiego procesu historycznego 
i cechuje się dużą bezwładnością, co oznacza, że w krótkim czasie nie można 
go zmienić. Na osi czasu występują jednak okresy przyśpieszenia, czego 
przykładem są czasy współczesne po okresie tzw. zimnej wojny. Te prze-
działy czasowe cechuje duża dynamika, czego efektem są nowe sprzeczności 
geopolityczne, czyli spory między interesami lub tradycyjnymi sferami wpły-
wów a możliwościami ich utrzymania, a w efekcie – narastające napięcia 
w stosunkach między państwami. 

Raport kierujemy do wszystkich zainteresowanych osób i instytucji, 
w szczególności zaś do polityków, urzędników administracji rządowej 
i przedsiębiorców w nadziei, że okaże się pomocny w procesie podejmowa-
nia decyzji. Wynikami naszych badań pragniemy także zainteresować anali-
tyków i specjalistów z różnorodnych dziedzin i dyscyplin naukowych. Li-
czymy na interdyscyplinarną debatę na temat pozycji międzynarodowej i po-
lityki naszego państwa oraz perspektywach jego rozwoju w turbulentnym 
otoczeniu geopolitycznym. 

Pragniemy zauważyć, że podobne raporty są opracowywane w dużych ze-
społach badawczych o znacznych możliwościach organizacyjno-budżeto-
wych. Wyniki naszych prac są zaś dziełem zaledwie kilku osób. Tym bardziej 
miło nam podziękować naszym Recenzentom za niezwykle cenne uwagi 
i rady oraz naszym Konsultantom za pomoc i zachętę. Niezależnie od tego, 
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nie wykluczamy różnych usterek, a nawet błędów, ale obciążają one wyłącz-
nie autorów. Prosimy Czytelników o wyrozumiałość oraz wszelkie uwagi – 
w tym również bardzo krytyczne – o charakterze merytorycznym, metodo-
logicznym, technicznym czy estetycznym. Myślimy już o kolejnej edycji, dla-
tego bardzo by się nam one przydały. 

 
 
               Autorzy 
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