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Od początku lat 90. XX w. na arenie międzynarodowej można obserwować zmia-
ny strukturalne w układzie sił w systemie międzynarodowym, mające wpływ na 
relacje między głównymi graczami – Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. 
Stosunki między tymi potęgami zawsze budziły duże zainteresowanie. Wynika 
to zarówno z ich potencjału gospodarczego, jak i charakteru relacji między nimi, 
łączących elementy współpracy i rywalizacji. Stosunki transatlantyckie stanowią 
przedmiot zainteresowania badaczy, a także temat dyskutowany na wielu konfe-
rencjach czy sympozjach, dotyczących współpracy międzyregionalnej, bezpie-
czeństwa międzynarodowego, systemu wielostronnego handlu. Zainteresowanie to 
jeszcze wzrosło po rozpoczęciu negocjacji w zakresie Transatlantyckiego partner-
stwa handlowo-inwestycyjnego (Transatlantic Trade and Investment Partnership 
–TTIP) w czerwcu 2013 r.

Bardzo ważny głos w dyskusji stanowi publikacja Współpraca transatlan-
tycka. Aspekty polityczne, ekonomiczne i społeczne pod redakcją naukową Józe-
fa M. Fiszera, Pawła Olszewskiego Beaty Piskorskiej, Andrzeja Podrazy. Jest to 
rezultat projektu „Rola euroatlantyckiego systemu w wielobiegunowym świecie 
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w kontekście kształtującego się nowego ładu globalnego”, realizowanego w ra-
mach grantu Narodowego Centrum Nauki. Publikacja jest efektem współpracy 
naukowej trzech ośrodków badawczych: Centrum Naukowego Instytutu Studiów 
Politycznych PAN, Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz Instytutu Nauk Poli-
tycznych i Spraw Międzynarodowych Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, a została wydana we współpracy z Fun-
dacją Konrada Adenauera (Konrad Adenauer Stiff tung).

Omawiana publikacja składa się z szesnastu rozdziałów, których autorami 
są głównie pracownicy Instytutu Studiów Politycznych PAN, a także Uniwersy-
tetu Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Marii Curie-
-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Tezą główną, 
przewijającą się przez niemal wszystkie rozdziały, jest stwierdzenie, że w najbliż-
szych dwóch, może trzech dekadach, możliwe jest powstanie nowego ładu global-
nego, w którym kluczową rolę obok Stanów Zjednoczonych będą odgrywać mo-
carstwa wschodzące, na czele z Chinami, Indiami i Rosją. Oznacza to, że wiodącą 
rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa międzynarodowego nadal odgrywać będzie 
system transatlantycki, ze Stanami Zjednoczonymi, Unią Europejską i NATO, jed-
nak hegemoniczna pozycja Stanów Zjednoczonych będzie malała na rzecz azjatyc-
kich potęg, na czele z Chinami. Należy przy tym pamiętać, że współczesny świat 
zmienia się dynamicznie i czasem w sposób nie do końca przewidywalny – jak 
zauważa we wstępie kierownik naukowy projektu J.M. Fiszer – a zatem trudno 
opracować trafną prognozę dotyczącą jego przyszłości i kształtu. Jednak zarówno 
Stany Zjednoczone potrzebują silnej Europy, jak i Europa potrzebuje silnej Ame-
ryki, zatem silna wspólnota transatlantycka, oparta na NATO i prężnej Unii Euro-
pejskiej, może być współarchitektem nowego ładu globalnego i odgrywać w nim 
znaczącą rolę.

Pierwszym obszarem badawczym prezentowanym w publikacji jest ocena 
procesu przebudowy stosunków transatlantyckich po zakończeniu zimnej wojny 
do dziś. W ten nurt wpisują się m.in. opracowania D. Popielec, Grupa Bilderberg 
jako forma współpracy transatlantyckiej i A. Kisztelińskiej-Węgrzyńskiej, Europa 
w koncepcjach politycznych Johna Fostera Dullesa w latach 1918–1949. Kilka 
rozdziałów dotyczy procesu przebudowy stosunków transatlantyckich w ostatniej 
dekadzie XX i w XXI w., m.in. tekst J.M. Fiszera, System transatlantycki w multi-
polarnym ładzie międzynarodowym: szanse i zagrożenia, B. Piskorskiej Hard po-
wer kontra soft power: amerykańska a europejska wizja polityki zagranicznej. Czy 
porozumienie jest możliwe oraz M. Guzka Problemy powrotu stanów Zjednoczo-
nych i Unii Europejskiej do liberalizmu gospodarczego.

Do drugiego obszaru badawczego w omawianej publikacji należy proces 
kształtowania się nowych instytucji ładu globalnego i ich wpływ na sojusz trans-
atlantycki, a także prognoza rozwoju s

tosunków transatlantyckich w świetle współpracy i rywalizacji Sta-
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nów Zjednoczonych i Unii Europejskiej z nowymi, wschodzącymi potę-
gami. W pierwszy nurt rozważań znakomicie wpisuj się opracowaniaŁ A. 
Podrazy, Unilateralizm czy multilateralizm: porównanie strategii Stanów Zjed-
noczonych i Unii Europejskiej wobec zagrożeń i wyzwań bezpieczeństwa mię-
dzynarodowego, A. Cianciary, Zróżnicowana integracja w Unii Europejskiej 
i scenariusze ewolucji stosunków transatlantyckich, T. G. Grosse, Od czego zale-
ży asymetria relacji transatlantyckich. Przykłady regulacji globalnych i europej-
skich rynków fi nansowych, a także T. Paszewskiego, Perspektywy transatlantyckiej 
strefy wolnego handlu oraz J. Staśkowiak, Losy Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa 
i Obrony Unii Europejskiej. Kryzys libijski bodźcem do reform?. Natomiast rela-
cjom transatlantyckim z krajami trzecimi poświęcony jest m.in. tekst P. Olszew-
skiego Relacje transatlantyckie w rejonie Azji oraz P. Matery Sankcje Stanów Zjed-
noczonych i Unii Europejskiej wobec Iranu w XXI wieku. 

W pracy sporo uwagi poświęcono również Polsce, jej miejscu i roli w sys-
temie transatlantyckim. Polska, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo i pokój, jest 
wręcz skazana na współpracę zarówno z NATO, jak i, co oczywiste, z Unią Euro-
pejską. Chodzi tutaj m.in. tekst P. Madajczyka, Polskie dylematy wyboru między 
Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską w XXI wieku, A. Orzelskiej-Stączek, 
Znaczenie wspólnoty transatlantyckiej w polskiej polityce zagranicznej w latach 
2007–2013 i A. Chojana, Obszar transatlantycki w polskiej polityce zagranicznej 
w latach 2005–2007. Nie zabrakło także kwestii społecznych związanych z kie-
runkami migracji Polaków po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Poruszono je 
w opracowaniu autorstwa D. Orzechowskiej-Słowikowskiej, Stany Zjednoczone 
czy Europa? Kierunki migracji Polaków po 1 maja 2004 roku.

W zakończeniu, autorstwa J. Boysena, Ile jest amerykańskiego w stosun-
kach europejsko-amerykańskich, stwierdzono w pewnym uproszczeniu, że stosun-
ki transatlantyckie nie przedstawiają już jedynej lub koniecznej opcji współpracy 
międzynarodowej, przynajmniej z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych. Jed-
nak z naszej, europejskiej perspektywy stosunki transatlantyckie są nadal istotne 
dla naszego przetrwania.

Nie sposób omówić szczegółowo tez stawianych w opracowaniach przez 
poszczególnych autorów, ani też dokonać omówienia ich treści, jednak oceniając 
całość publikacji należy podkreślić, że jest to interesująca pozycja poświęcona 
współpracy transatlantyckiej, mająca nie tylko walory poznawcze, ale również 
praktyczne i utylitarne. Opracowanie ma charakter wielopłaszczyznowy i wielo-
aspektowy, co stanowi jego główny walor. Ukazuje bowiem nie tylko procesy za-
chodzące na scenie międzynarodowej, ale także potencjalne zagrożenia i prognozy 
dalszego rozwoju systemu globalnego, w kilku aspektach: politycznym, ekono-
micznym i społecznym.




