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Mi´dzynarodowe stosunki gospodarcze
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Mi´dzynarodowe stosunki gospodarcze (tak˝e mi´dzynarodowe stosunki ekonomiczne) sà w polskiej tradycji
uniwersyteckiej przedmiotem zbli˝onym do ekonomii
mi´dzynarodowej (international economics) wyk∏adanej za granicà. Nazwa „ekonomia mi´dzynarodowa”
nie przyj´∏a si´ jak dotàd na polskich uczelniach. Mo˝na si´ spieraç, czy zasadne jest pozostawanie przy starej nazwie, jednak trudno jest przeczyç powszechnej
praktyce. Autor analizowanego tu opracowania odwo∏uje si´ wi´c do tradycyjnej polskiej nazwy ekonomii
mi´dzynarodowej. Poni˝ej zamiennie u˝ywam nazw:
mi´dzynarodowe stosunki gospodarcze i ekonomia
mi´dzynarodowa.
Mi´dzynarodowe stosunki gospodarcze Adama
Budnikowskiego sà podr´cznikiem do nauczania
przedmiotu o nazwie zgodnej z tytu∏em ksià˝ki. Ksià˝ka sk∏ada si´ z pi´ciu cz´Êci. Pierwsza stanowi wprowadzenie do ekonomii mi´dzynarodowej. Autor definiuje w niej zagadnienia, które w dalszych cz´Êciach
pracy analizuje bardziej szczegó∏owo. Omawia te˝
g∏ówne problemy wspó∏czesnej gospodarki Êwiatowej
oraz handlu mi´dzynarodowego b´dàcego podstawowà
formà kontaktów gospodarczych mi´dzy krajami. W ten
sposób okreÊla ramy ca∏ego opracowania.
Druga cz´Êç ksià˝ki jest poÊwi´cona teoriom handlu mi´dzynarodowego. Autor omawia w niej zarówno
uj´cia tradycyjne (merkantylizm, teorie przewag absolutnych i komparatywnych), jak i nowe (wymiana
w obliczu produkcji z rosnàcymi korzyÊciami skali,
cykl ˝ycia produktu, koncepcja nak∏adajàcego si´ popytu). W tym fragmencie pracy analizowane sà te˝ przyczyny i skutki mi´dzynarodowych przep∏ywów czynników produkcji. Du˝o miejsca Autor poÊwi´ca tu ponadto omówieniu wp∏ywu wzrostu gospodarczego
na handel mi´dzynarodowy.

Cz´Êç trzecia traktuje o polityce handlowej. Autor
analizuje przyczyny stosowania protekcjonizmu, czyli
ochrony rynku wewn´trznego przed konkurencjà zagranicznà. Przedstawia te˝ g∏ówne argumenty za stosowaniem protekcji i przeciw niej. W tym fragmencie pracy
omawia ponadto mechanizm dzia∏ania podstawowych
instrumentów ochrony rynku wewn´trznego (m.in. ce∏,
kontyngentów i dobrowolnych ograniczeƒ eksportu). Pokazuje tu równie˝ regionalne ugrupowania integracyjne
jako przejaw polityki handlowej. Strefy wolnego handlu
i porozumienia o unii celnej powstajà przecie˝ m.in.
po to, by udzielaç niektórym paƒstwom wi´kszych preferencji handlowych ni˝ wszystkim pozosta∏ym. W tej cz´Êci ksià˝ki Budnikowski wspomina równie˝ o mi´dzynarodowej wspó∏pracy na rzecz liberalizacji handlu. Przedstawia jej genez´ i obecny stan zaawansowania prac liberalizacyjnych. Omawia równie˝ g∏ówne przeszkody uniemo˝liwiajàce osiàgni´cie wi´kszych post´pów.
Czwarta cz´Êç ksià˝ki, zatytu∏owana „Mi´dzynarodowe stosunki finansowe”, jest poÊwi´cona zagadnieniom bilansu p∏atniczego, kursów walutowych oraz
mi´dzynarodowego systemu walutowego. Czytelnik zapoznaje si´ tu z konsekwencjami istnienia deficytu oraz
nadwy˝ki bilansu p∏atniczego w krajach o sta∏ym
i p∏ynnym kursie walutowym. Autor objaÊnia te˝
zwiàzki systemu kursów walutowych z sytuacjà gospodarczà kraju oraz jego politykà ekonomicznà. Pokazuje
te˝ skutki zmiany kursu walutowego dla mi´dzynarodowej pozycji ekonomicznej badanych paƒstw.
W cz´Êci piàtej Autor zajmuje si´ wp∏ywem gospodarki Êwiatowej na gospodarki krajów rozwijajàcych
si´. Omawiana jest tu m.in. problematyka zad∏u˝enia
paƒstw s∏abo rozwini´tych. Analizowane sà równie˝
przyczyny, przejawy i skutki wspó∏czesnych kryzysów
finansowych oraz sposoby ich przezwyci´˝ania.
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Podstawowà zaletà Mi´dzynarodowych stosunków gospodarczych Budnikowskiego jest prostota wywodu. Autor przedstawia nawet skomplikowane problemy ekonomiczne za pomocà wzgl´dnie prostych
grafik i ilustracji liczbowych (pos∏uguje si´ prawie wy∏àcznie opisem s∏ownym i graficznym, do minimum
ograniczajàc zapisy formalne). Do czytania ksià˝ki zach´ca nie tylko przyst´pny j´zyk, lecz równie˝ mnóstwo przyk∏adów praktycznych dotyczàcych opisywanych zjawisk i mechanizmów ekonomicznych. Autor
wykazuje si´ przy tym wielkà erudycjà i znajomoÊcià
przedmiotu. Przytaczane przez niego przyk∏ady obejmujà szerokie spektrum krajów oraz ró˝ne okresy. Budnikowski dobiera przyk∏ady niezwykle starannie, czyniàc z nich puenty wieƒczàce wi´kszoÊç wywodów.
Za szczególnie interesujàce i warte przeczytania
uwa˝am rozdzia∏y dotyczàce protekcjonizmu (cz´Êç
III). W analizie teoretycznej Autor ∏àczy wspomnianà
prostot´ wywodu z kompletnoÊcià opisu. Ciekawie
przedstawia wady i zalety poszczególnych instrumentów z punktu widzenia zarówno gospodarki Êwiatowej,
jak i kraju je stosujàcego. Przedstawia wnioski praktyczne oraz opis stanu zaawansowania prac liberalizacyjnych podejmowanych przez organizacje mi´dzynarodowe (zw∏aszcza GATT/WTO). Na uwag´ zas∏uguje
równie˝ porównanie protekcji nominalnej i efektywnej.
Zagadnienie to w ogóle zyskuje na znaczeniu wobec coraz powszechniejszego podzia∏u procesu produkcji
na luêno ze sobà powiàzane fragmenty (jest to tzw. fragmentaryzacja produkcji). Chodzi tu bowiem o stopieƒ
rzeczywistej (a nie tylko nominalnej) ochrony wyrobów
finalnych w sytuacji, gdy importowane pó∏produkty
wykorzystywane do ich wytworzenia sà obcià˝one niezerowymi c∏ami. Teoretycznà analiz´ protekcji nominalnej i efektywnej Autor uzupe∏nia przyk∏adem liczbowym, znakomicie ilustrujàcym to zagadnienie i pokazujàcym konsekwencje stosowania ró˝nych stawek
celnych wobec importowanych surowców (pó∏produktów) wykorzystywanych przez rodzimy przemys∏ oraz
wyrobów finalnych konkurujàcych z analogicznymi
produktami wytwarzanymi lokalnie. Wywód koƒczy
tabela ilustrujàca nominalnà i efektywnà ochron´ wybranych produktów finalnych w Polsce.
Mi´dzynarodowe stosunki gospodarcze Budnikowskiego nie sà ksià˝kà idealnà, jednak jej s∏aboÊci
nie majà charakteru fundamentalnego, lecz dotyczà
kwestii szczegó∏owych i drugorz´dnych. W du˝ej mierze mo˝na je wr´cz uznaç za list´ ˝yczeƒ co do optymalnego kszta∏tu podr´cznika. Poni˝sze uwagi nie
przes∏aniajà zdecydowanie pozytywnego ca∏oÊciowego
obrazu ksià˝ki. Poniewa˝ ˝adnej z nich nie uznaj´
za wa˝niejszà od innych, przedstawiam je w porzàdku
chronologicznym.
Uwa˝am, ˝e Autor w zbyt du˝ym skrócie (w konsekwencji – powierzchownie) analizuje podstawowe
teorie handlu mi´dzynarodowego. Omawiajàc np. teo-
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ri´ Heckschera – Ohlina pomija przypadek odwrócenia
twierdzenia Heckschera–Ohlina, czyli sytuacj´, w której kraje zasobne np. w si∏´ roboczà nie eksportujà, lecz
wr´cz przeciwnie – importujà produkty pracoch∏onne.
Najcz´Êciej dzieje si´ tak wskutek istnienia wi´kszego
ni˝ u partnerów handlowych zapotrzebowania na te
produkty, którego nie jest w stanie pokryç nawet
wzgl´dnie wi´ksza ni˝ w innych krajach rodzima produkcja. Budnikowski rezygnuje te˝ z analizy twierdzenia Rybczyƒskiego jako jednego z czterech fundamentalnych twierdzeƒ teorii Heckschera–Ohlina (wspomina o nim tylko przy okazji wzrostu gospodarczego).
Autor nie doÊç wyraênie pokazuje równie˝, ˝e
obecnoÊç rosnàcych korzyÊci skali dopiero w powiàzaniu ze ró˝nicowaniem produktu i zami∏owaniem nabywców do jednorodnoÊci prowadzi do intensyfikacji
handlu wewnàtrzga∏´ziowego b´dàcego równoczesnym
eksportem i importem podobnych produktów wytwarzanych w ramach jednej bran˝y. Szkoda równie˝, ˝e
analizujàc wymian´ wewnàtrzga∏´ziowà Autor nie
omawia osobno jej poziomego typu dotyczàcego produktów zró˝nicowanych poziomo (czyli zró˝nicowanych pod wzgl´dem wa˝nych z punktu widzenia konsumenta pozajakoÊciowych cech produktu) oraz typu
pionowego, którego przedmiotem sà produkty zró˝nicowane jakoÊciowo. Uwzgl´dnienie takiego podzia∏u
handlu wewnàtrzga∏´ziowego pozwoli∏oby na bardziej
precyzyjnà analiz´ czynników decydujàcych o jego
prowadzeniu i cech paƒstw w nim uczestniczàcych.
˚a∏uj´ te˝, ˝e analiz´ protekcjonizmu Budnikowski ogranicza prawie wy∏àcznie do omówienia ochrony
rynku doskonale konkurencyjnego. Przecie˝ obecnie
zarówno rynki narodowe, jak i mi´dzynarodowe sà raczej niedoskonale ni˝ doskonale konkurencyjne. Analiza protekcjonizmu w warunkach niedoskona∏ej konkurencji znakomicie dope∏ni∏aby wi´c ksià˝k´. By∏aby
zresztà tym bardziej interesujàca, ˝e w warunkach niedoskona∏ej konkurencji zmieniajà si´ argumenty zwolenników i przeciwników protekcji. Na przyk∏ad,
ochrona rodzimego oligopolu konfrontowanego z zagranicznym rywalem subwencjonowanym przez rzàd
swego kraju bywa korzystna z punktu widzenia gospodarki narodowej. Tymczasem rozwa˝ania na temat protekcji na rynkach niedoskonale konkurencyjnych Budnikowski zaw´˝a do przyczynkarskiego potraktowania
karteli mi´dzynarodowych i krótkiego opisu regionalnych porozumieƒ o preferencjach handlowych.
Sàdz´ równie˝, ˝e warto by by∏o rozbudowaç analiz´ regionalnych porozumieƒ integracyjnych. Autor
rezygnuje z niej ograniczajàc si´, jak wspomnia∏am,
do krótkiego opisu ugrupowaƒ regionalnych jako formy
preferencji handlowych. MyÊl´, ˝e chce w ten sposób
podkreÊliç, ˝e ekonomika integracji gospodarczej jest
tematem zas∏ugujàcym na osobne opracowanie (jest
tak˝e osobnym przedmiotem akademickim). Jednak
choçby z uwagi na aktualnoÊç tych zagadnieƒ w obli-
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czu bliskiego cz∏onkostwa Polski w Unii Europejskiej,
nale˝a∏o, moim zdaniem, rozbudowaç ten wàtek (np.
o wp∏yw integracji na wzrost gospodarczy i post´p
techniczny). Tak˝e w cz´Êci poÊwi´conej krajom s∏abiej
rozwini´tym nie wadzi∏oby przedstawienie ich szans
i zagro˝eƒ zwiàzanych z potencjalnym udzia∏em w porozumieniu integracyjnym.
W ksià˝ce brakuje ponadto rozbudowanej analizy
ekonomicznego wymiaru procesu globalizacji. Mo˝e
warto by∏oby zebraç wszystkie wàtki dotyczàce umi´dzynaradawiania gospodarek (chodzi m.in. o przep∏yw
czynników produkcji, mi´dzynarodowe wysi∏ki skierowane na liberalizacj´ handlu) i pokazaç, ˝e gospodarki
narodowe w niektórych aspektach swego istnienia sà
zast´powane przez gospodark´ Êwiatowà. Szkoda, ˝e
Autor tego nie zrobi∏, tym bardziej ˝e na temat globalizacji pisuje w rozproszonych wydawnictwach.

Recenzja

W ksià˝ce Budnikowskiego brakuje te˝ analizy
mechanizmów kierujàcych dzia∏alnoÊcià firm mi´dzynarodowych. Omówienie tego zagadnienia uwa˝am za szczególnie wa˝ne, poniewa˝ dotyczy zjawiska zyskujàcego na znaczeniu w dzisiejszej gospodarce Êwiatowej. W tym kontekÊcie warto wspomnieç
m.in. o specyfice handlu wewnàtrz firm (ceny transferowe itp.).
Niezale˝nie od wspomnianych mankamentów
uwa˝am ksià˝k´ Budnikowskiego za wartoÊciowà literatur´ nie tylko dla studentów studiów dziennych i zaocznych, ale tak˝e dla polityków (zw∏aszcza gospodarczych) oraz dziennikarzy. Jest ona dowodem na to, ˝e
podr´cznik akademicki nie musi byç trudny i nudny.
A autorami piszàcymi w sposób przyjazny dla Czytelnika nie muszà byç Amerykanie ...
rec. El˝bieta Czarny
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