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1. Uwagi wstêpne

Wspó³czesna gospodarka rynkowa charakteryzuje siê niezwykle szybkim
tempem postêpu technicznego oraz pog³êbiaj¹cym siê procesem globalizacji.
Oba te zjawiska przyczyniaj¹ siê do zwiêkszenia roli handlu miêdzynarodowego i stopniowego zacierania ró¿nicy pomiêdzy rynkiem krajowym oraz
zagranicznym.
Instytucjonalnym wyrazem takich tendencji sta³o siê powo³anie w 1995 r.
wiatowej Organizacji Handlu (WTO), która w grudniu 2001 r. liczy³a ju¿ 143
cz³onków (w tym równie¿ Polskê). Tak liczne grono pañstw zdecydowa³o siê zatem d¹¿yæ do jak najwiêkszego zliberalizowania obrotu miêdzynarodowego.
Tradycyjnie, miêdzynarodowe stosunki gospodarcze uwa¿a siê za element
makroekonomii. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby do analizy zjawisk
zwi¹zanych z wymian¹ miêdzynarodow¹ u¿yæ klasycznych narzêdzi mikroekonomicznych. Próbê takiego ujêcia zaprezentowano w niniejszym opracowaniu, koncentruj¹c siê tylko na wp³ywie handlu pomiêdzy dwoma krajami
na kszta³towanie siê optimum konsumenta.

2. Optimum konsumenta przy braku wymiany miêdzynarodowej

Typowy model optimum konsumenta zak³ada, ¿e podmiot mikroekonomiczny mo¿e dokonywaæ wyborów pomiêdzy dwoma dobrami x i y, w stosunku do
których ma pewne preferencje. Z zakupów obu dóbr uzyskuje u¿ytecznoæ, jednak jednoczenie musi ponosiæ wydatki. Jeli za³o¿ymy, ¿e nie ma mo¿liwoci
zaci¹gania kredytów, a zatem eliminuje siê problem wyboru miêdzyokresowego, to maksymalna nominalna wartoæ wydatków zrównaæ siê musi z nominalnym dochodem. W ten sposób definiuje siê ograniczenie bud¿etowe:
p x x D + p y yD = m

(1)

gdzie: px  cena dobra x, py  cena dobra y, xD  iloæ kupionego dobra x, yD
 iloæ kupionego dobra y, m  nominalna wartoæ pieniêdzy, którymi dysponuje konsument, m = nominalny dochód konsumenta.
Wykresem ograniczenia bud¿etowego jest linia bud¿etu, bêd¹ca prost¹,
p
p
której tangens k¹ta nachylenia wynosi - x (zob. rys. 1). Wyra¿enie x stanopy
py
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wi relatywn¹ cenê dobra x i informuje o stopie, wed³ug której rynek jest
sk³onny zamieniæ dobro y na jednostkê dobra x1.

yD

yDmax=

m
py

p
tgg= px
y

g
0

xDmax=

m
px

xD

Rys. 1.
Linia bud¿etu konsumenta

Interpretacja geometryczna i algebraiczna preferencji konsumenta jest
bardziej skomplikowana, gdy¿ u¿ytecznoæ koszyka zakupów zale¿y wy³¹cznie od subiektywnych decyzji podmiotów. Obecnie wskazuje siê na potrzebê
pog³êbienia badañ nad t¹ sfer¹, zw³aszcza poprzez w³¹czenie do analizy
dorobku nowoczesnej psychologii i socjologii [zob. Lewin, 1996].
W typowych modelach mikroekonomicznych wyró¿nia siê zazwyczaj sytuacje, gdy dobra x i y s¹ idealnie substytucyjne, idealnie komplementarne,
niechciane lub neutralne2. Tego rodzaju preferencje s¹ szczególnymi przypadkami, natomiast za ogólny charakter preferencji mo¿e byæ uznany system,
w którym:
 spe³nione jest za³o¿enie monotonicznoci (wiêksze zakupy s¹ lepsze od
mniejszych),
 zbiór koszyków preferowanych zakupów jest wypuk³y (konsument woli
rednie zakupy, a wiêc obu dóbr jednoczenie, w porównaniu z ekstremami  du¿o jednego i brak drugiego produktu),
 krzywe obrazuj¹ce preferencje nie przecinaj¹ siê.
1
Taka sytuacja odpowiada warunkom konkurencji doskona³ej, w której ceny s¹ kszta³towane wy³¹cznie przez grê popytu i poda¿y.
2
Pe³na analiza tych przypadków znajduje siê przyk³adowo w: [Varian, 1999, s. 6975].
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Pamiêtaj¹c, ¿e konsumenckie preferencje maj¹ doprowadziæ do okrelonego zakupu, a nabywanie dóbr ma zapewniæ u¿ytecznoæ, staje siê zrozumia³e, ¿e funkcja u¿ytecznoci wskazuje algebraiczny opis preferencji. Relacj¹,
która spe³nia wy¿ej przedstawione warunki odnosz¹ce siê do typowego systemu preferencji, jest funkcja CobbaDouglasa o postaci:
U(x D , yD ) = A× x Da × yD
b

(2)

gdzie: U  u¿ytecznoæ z zakupów dóbr x i y, A, a, b  parametry funkcji.
Wykresem funkcji CobbaDouglasa s¹ linie obojêtnoci przedstawione na
rys. 2.

yD

U1

U2

U4

U3

0

xD

Rys. 2.
Linie obojêtnoci konsumenta

Okrelenie linia obojêtnoci wskazuje, ¿e wszystkie koszyki znajduj¹ce
siê na danej krzywej, np. U1, daj¹ konsumentowi takie samo zadowolenie
(U1(xD, yD) = const.), a zatem s¹ mu obojêtne.
Nachylenie linii obojêtnoci jest definiowane poprzez krañcow¹ stopê
substytucji (MRS), mierz¹c¹ proporcjê, wed³ug której konsument (a nie rynek) jest sk³onny zamieniæ dobro y na dodatkow¹ jednostkê dobra x, ale bez
zmiany u¿ytecznoci. MRS mo¿na wyraziæ za pomoc¹ u¿ytecznoci krañcowej
(MU), okrelanej jako:
MUx D = lim

Dx D ® 0

U(x D + Dx D , yD ) -U(x D , yD )
Dx D

=

¶U(x D , yD )
¶x D

(3)

gdzie: MUxD  u¿ytecznoæ krañcowa dobra x.

104

ekonomia 8

Optimum konsumenta w warunkach gospodarki otwartej

Zatem MUxD jest pochodn¹ cz¹stkow¹ z funkcji u¿ytecznoci. Analogicznie
definiuje siê MUyD.
Krañcowa stopa substytucji ma wskazaæ, jak konsument dokonuje zamiany dobra y na jednostkê x, przy sta³oci poziomu u¿ytecznoci. Dlatego:
dU =

¶U(x D , yD )
¶x D

dx D +

Rozwi¹zuj¹c to równanie wzglêdem

¶U(x D , yD )
¶y D

dyD = 0

(4)

dx D
otrzymuje siê:
dyD
¶U(x D , yD )

dx D
¶x D
=dyD
¶U(x D , yD )

(5)

¶y D

lub
MRS =-

MUx D
MUyD

(6)

W sytuacji, gdy funkcja u¿ytecznoci jest opisana relacj¹ CobbaDouglasa
(zob. równanie (4)), MRS staje siê równa:
a O,
×
b N,
Dysponuj¹c zdefiniowan¹ lini¹ bud¿etu oraz krzywymi obojêtnoci, mo¿na odszukaæ optymalny koszyk zakupów konsumenta. W tym celu nale¿y pamiêtaæ, ¿e nabywca d¹¿y do maksymalizacji u¿ytecznoci przy danych dochodach i cenach rynkowych. Zatem pojawia siê problem warunkowej maksymalizacji, który mo¿na wyraziæ jako:
max U(x D , yD )

xD , yD

(7)

przy warunku ograniczaj¹cym opisanym zale¿noci¹ (1). Równanie bud¿etowe pozwala jednak uj¹æ kupowan¹ iloæ dobra y za pomoc¹ iloci dobra x,
a wówczas:
yD =

m px
x
py py D

(8)

Dziêki temu problem decyzyjny nabiera charakteru bezwarunkowego z jedn¹
zmienn¹:
ö
æ
m px
÷
maxUç
x
,
x
ç D p
xD
py D ÷
ø
è
y

(9)

który daje siê rozwi¹zaæ poprzez obliczenie pochodnej i przyrównanie jej do
zera. W efekcie oznacza to, ¿e [zob.: Varian, 1999, s. 121]:

ekonomia 8

105

Micha³ Kruszka

¶U(x D , yD )
¶x D

+

¶U(x D , yD ) dyD
¶y D

dx D

(10)

=0

Pierwszy element równania (10) wyra¿a bezporedni wp³yw dodatkowych
zakupów dobra x na wzrost u¿ytecznoci. Drugi cz³on jest z³o¿ony, gdy¿ wskazuje stopê wzrostu u¿ytecznoci wywo³anej dodatkowym nabywaniem produkdy
tu y, lecz jest ona przemno¿ona przez wyra¿enie D . Ten ostatni komponent
dx D
otrzymaæ mo¿na ze zró¿niczkowania równania (8):
dyD
p
=- x
dx D
py

(11)

Podstawiaj¹c formu³ê (11) do zale¿noci (10), uzyskuje siê:
¶U(x D , yD )
-

¶x D

¶U(x D , yD )

=-

px
py

(12)

¶y D
lub
MRS =-

MUx D
p
=- x
MUyD
py

(13)

Usuwaj¹c obustronnie ujemne znaki, okazuje siê, ¿e nabywanie optymalnego koszyka zakupów oznacza osi¹gniêcie sytuacji, w której krañcowa stopa
substytucji zrównuje siê z relacj¹ cen obu dóbr. Graficznie jest to punkt stycznoci linii bud¿etu i krzywej obojêtnoci, czyli punkt E na rys. 3.
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Rys. 3.
Optimum konsumenta przy braku wymiany miêdzynarodowej
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W przypadku funkcji u¿ytecznoci opisanej zale¿noci¹ (2) mo¿na udowodniæ, ¿e:
x Dopt =

m
a
×
px a + b

(14)

yDopt =

b
m
×
p y a+ b

(15)

oraz

3. Optimum konsumenta w warunkach zaistnienia handlu
miêdzynarodowego

Przedstawiony wczeniej model optimum konsumenta zak³ada³ brak
wymiany miêdzy poszczególnymi krajami, by³ to zatem przypadek zamkniêtego systemu gospodarczego (autarkii). Dodatkowo nale¿y za³o¿yæ, ¿e gospodarka znajduje siê w po³o¿eniu, w którym osi¹gniêto granicê mo¿liwoci produkcyjnych (krzyw¹ transformacji). Wówczas pocz¹tkowa technologia oraz iloæ
czynników produkcji s¹ elementami limituj¹cymi dostêpnoæ poszczególnych dóbr wewn¹trz danego kraju. Tym samym ³¹czna iloæ produktów x i y
jest sta³a i problem decyzyjny ogranicza siê do rozdzia³u tej iloci pomiêdzy
konsumentów. Kryterium takiego wyboru wskazuje relacja (12), czyli nabywcy kupuj¹ tyle jednostek dobra x i y, aby stosunek u¿ytecznoci krañcowych
(i MRS) by³ równy wzglêdnej cenie dobra x.
Wprowadzenie wymiany miêdzynarodowej mo¿e jednak zmieniæ ten obraz, choæ warunkiem koniecznym jest zró¿nicowanie relatywnych cen na rynku krajowym i zagranicznym. Prost¹ ilustracj¹ tego problemu jest rys. 4.
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Pierwotn¹ lini¹ bud¿etu (w stanie autarkii) by³a prosta oznaczona jako
AB, zatem tangens jej k¹ta nachylenia to relacja krajowych cen dobra x i y.
Nowa linia bud¿etu CD (po otwarciu gospodarki wewnêtrznej na wymianê
miêdzynarodow¹) równie¿ przechodzi przez punkt E, co oznacza, ¿e konsument mo¿e utrzymaæ dotychczasowy koszyk zakupów. Jednak nast¹pi³ wzrost
k¹ta nachylenia linii bud¿etu, a wiêc wzglêdnie potania³o dobro y (wzglêdnie
zdro¿a³o dobro x). W zwi¹zku z tym racjonalny nabywca powinien zmieniæ
swoje zakupy, tak by przejæ do punktu F, czyli powinien ograniczyæ konsumpcjê dobra x na rzecz produktu y. Dziêki temu osi¹gn¹æ mo¿na wiêksz¹
u¿ytecznoæ (U1 < U2).
Niestety, w sytuacji autarkii taka zmiana jest niemo¿liwa, gdy¿ pocz¹tkowe sta³e wyposa¿enie nie pozwala na globalny wzrost produkcji dobra y. Okazuje siê wiêc, ¿e tylko wymiana handlowa z zagranic¹ (o ile na obcym rynku
dobro y jest relatywnie tañsze) umo¿liwia wzrost u¿ytecznoci, bez koniecznoci dokonywania przesuniêæ czynników produkcji pomiêdzy sektorami
gospodarki i przy utrzymaniu wiatowego wytwarzania ka¿dego z dóbr na
dotychczasowym poziomie [Caves, Frankel, Jones, 1998, s. 43].
Rysunek 4. pokazuje, ¿e eksport (per capita) dobra x przez gospodarkê krajow¹ powinien wynosiæ xDopt  x´Dopt, natomiast import produktu y (ponownie
per capita) powinien byæ równy y´Dopt  yDopt.
Przedstawione wy¿ej rozwa¿ania wymagaj¹ uzupe³nienia w postaci analizy po³o¿enia konsumenta zagranicznego. Punktem wyjcia jest znowu stan
autarkii, który zostaje zlikwidowany przez wprowadzenie wymiany miêdzynarodowej (zob. rys. 5.).
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Na rysunku 5. pierwotnym optimum by³ punkt E*. Odpowiada³o to warunkom gospodarki zamkniêtej przy danym wyposa¿eniu pocz¹tkowym. W zwi¹zku z tym relacja cen na zagranicznym rynku (i tylko na nim) wskazywa³a tangens k¹ta nachylenia linii bud¿etu A*B*. Nowa linia bud¿etu (C*D*) sugeruje,
¿e wzglêdnie tañsze sta³o siê dobro x. Dlatego konsument zagraniczny powinien przesun¹æ siê do po³o¿enia F* i dziêki temu uzyskaæ wy¿sz¹ u¿ytecznoæ
(U*1<U*2). Oczywicie i tym razem jest to mo¿liwe tylko wówczas, gdy pojawi
siê handel miêdzynarodowy.
Zestawiaj¹c wyniki analizy zmian optimum konsumenta krajowego i zagranicznego, mo¿na ³atwo dostrzec, ¿e eksport krajowy (per capita) dobra x
jest równy importowi tego dobra przez nabywcê zagranicznego. To samo dotyczy eksportu i importu dobra y.
Na specjalne podkrelenie zas³uguje nachylenie poszczególnych linii
bud¿etu. Po wprowadzeniu handlu miêdzy dwoma krajami ostateczna relacja
cen dóbr x i y wyrównuje siê w obu systemach gospodarczych. Wskazuje na to
takie samo po³o¿enie prostych CD oraz C*D*. Jednak pierwotnie w krajowej
gospodarce relatywnie tañszy by³ produkt x, a w zagranicznej y. Dowodem
jest bardziej strome po³o¿enie linii A*B* w stosunku do AB. Dlatego te¿ wykreowana wymiana pokaza³a przep³yw dobra x z systemu krajowego do zagranicznego i przeciwny ruch dobra y.
Powy¿sze rozwa¿ania mo¿na równie¿ przedstawiæ algebraicznie [Caves,
Frankel, Jones, 1998, s. 741742]. W warunkach gospodarki zamkniêtej pocz¹tkowa iloæ konsumowanych dóbr (per capita) musi opowiadaæ wyposa¿eniu pocz¹tkowemu. Zatem wartoæ wewnêtrznego popytu równa jest wartoci
dóbr wytworzonych w stanie autarkii:
p x x D + p y yD = p x x + p y y

(16)

gdzie: x  wewnêtrzna produkcja dobra x (w przeliczeniu na jednego konsumenta), y  wewnêtrzna produkcja dobra y (w przeliczeniu na jednego
konsumenta).
Podobnie ma siê rzecz w gospodarce zagranicznej:
p * x x * D + p * y y* D = p * x x * + p * y y*

(17)

gdzie: p*x  cena dobra x w gospodarce zagranicznej, p*y  cena dobra y
w gospodarce zagranicznej, x*  produkcja (per capita) dobra x w gospodarce
zagranicznej, y*  produkcja (per capita) dobra y w gospodarce zagranicznej,
x*D  iloæ dobra x kupiona przez zagranicznego konsumenta, y*D  iloæ
dobra y kupiona przez zagranicznego konsumenta.
Pamiêtaj¹c, ¿e krajowy nabywca wymusza eksport dobra x i import dobra
y, mo¿na równania (16) i (17) przekszta³ciæ do postaci, które pokazuj¹ popyt
na importowany do kraju produkt y i jego poda¿ ze strony eksportuj¹cego systemu zagranicznego. Popyt na import to ró¿nica miêdzy popytem wewnêtrz-
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nym i krajow¹ produkcj¹, a poda¿ eksportowa to ró¿nica pomiêdzy zagraniczn¹ produkcj¹ i zagraniczn¹ konsumpcj¹. Zatem:
p y ( yD - y) = p x (x - x D )

(18)

p * y ( y * - y * D ) = p * x (x * D - x * )

(19)

Uwypuklaj¹c rolê wzglêdnych cen, powy¿sze relacje otrzymuj¹ postaæ:
py

( yD - y) = (x - x D )

(20)

(y * - y * D ) = (x * D - x * )

(21)

px
p* y
p* x

Jak to wczeniej wykazano, w warunkach osi¹gania optimum przez wszystkich konsumentów (krajowych i zagranicznych) relacje cen w obu systemach
wyrównuj¹ siê:
py
px

=

p *y
p x*

=p

(22)

gdzie: p  relatywna cena dobra y.
W tym miejscu nale¿y zauwa¿yæ, ¿e taka sytuacja jest mo¿liwa tylko wówczas,
gdy miêdzynarodowy przep³yw dóbr nie jest ograniczany barierami celnymi
lub pozataryfowymi. Ostatecznie w warunkach równowagi musz¹ zajæ relacje:
p( yD - y) = (x - x D )

(23)

p( y * - y * D ) = (x * D - x * )

(24)

Stan równowagi wymaga równie¿, aby wielkoæ popytu na import zrówna³a siê z wielkoci¹ poda¿y eksportu, czyli:

( yD - y) = (y * - y * D )

(25)

Poniewa¿ p jest równe dla kraju i zagranicy, to zrównowa¿enie handlu dobrem y doprowadza te¿ do ekwiwalentnej wymiany dobrem x:

(x - x D ) = (x * D - x * )

(26)

W konsekwencji ³¹czna konsumpcja dobra x (lub y) wynosi tyle, ile ³¹czna
jego produkcja, choæ nadal wszystkie iloci dotycz¹ przeliczenia na jednego
nabywcê:
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x + x * = xD + x *D

(27)

y + y * = yD + y * D

(28)

Przedstawiony model jasno wiêc pokazuje, ¿e nieskrêpowany handel miêdzynarodowy przyczynia siê do polepszenia sytuacji nawet indywidualnego
konsumenta. Wymaga to jednak spe³nienia podstawowego warunku, jakim
jest zró¿nicowanie wzglêdnych cen. Dopiero podjêcie wymiany handlowej
doprowadza do wyrównania odpowiednich relacji cenowych.
W odró¿nieniu od tak optymistycznego obrazu, jak ten dotychczas nakrelony, mo¿liwe jest równie¿ wskazanie sytuacji, gdy krajowy konsument traci
na otwarciu gospodarki. Taki przypadek przedstawia rysunek 6.
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Pogorszenie optimum konsumenta krajowego na skutek otwarcia gospodarki

Pierwotn¹ lini¹ bud¿etu (zob. rys. 4.) by³a prosta AB. Przechodzi ona przez
punkt E, który odpowiada pocz¹tkowemu wyposa¿eniu per capita. Mimo to
konsument wybra³ optimum znajduj¹ce siê w punkcie G. Oznacza to, ¿e dokonuje on swoistej sprzeda¿y dobra y na rynku wewnêtrznym (wielkoæ tej
sprzeda¿y to yD1  yDopt) i nabywa dobro x (kupowana iloæ to xDopt  xD1).
Po zaistnieniu wymiany miêdzynarodowej zmienia siê relacja cen  dobro y staje siê wzglêdnie tañsze, a x dro¿sze. Linia bud¿etu obraca siê do po³o¿enia CD. Analizowany konsument zostaje zmuszony do przejcia na ni¿sz¹ liniê obojêtnoci i ostateczne optimum znajduje siê w punkcie H. Zatem handel miêdzynarodowy spowodowa³ u tego konsumenta spadek u¿ytecznoci
(gdy¿ tym razem U2 < U1). Jest to prosty model mikroekonomiczny, który
wyjania czasami niezwykle silny opór niektórych grup spo³ecznych przeciw-
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ko powstawaniu globalnego rynku. Przyk³adami takich sytuacji mog¹ byæ:
sprzeciw Wielkiej Brytanii wobec idei wspólnego rynku i waluty w ramach
Unii Europejskiej lub protesty w trakcie Konferencji Ministerialnych wiatowej Organizacji Handlu3. Oczywicie tego typu przypadki wymagaj¹ czêsto
rozstrzygniêæ politycznych  nale¿y dog³êbnie przeanalizowaæ ³¹czne skutki
wymiany miêdzynarodowej i oszacowaæ, kto ile traci i kto ile zyskuje.
Jeli grono podmiotów poszkodowanych stanowi znikom¹ czêæ populacji
lub utrata ich u¿ytecznoci nie jest zbyt istotna, to mimo wszystko koñcowy
efekt w³¹czenia siê do handlu miêdzynarodowego jest korzystny dla ca³ej gospodarki. Czêsto jednak pojawia siê problem wprowadzenia swoistych rekompensat dla podmiotów, które trac¹ na wymianie z zagranic¹. Najsilniej uwidacznia siê to w przypadku Unii Europejskiej, gdzie zw³aszcza sektor rolny
bardzo korzysta na takim systemie. Zatem ostatecznie wszystkie podmioty
mikroekonomiczne mog¹ odczuæ wzrost u¿ytecznoci z tytu³u otwarcia gospodarki. Lepiej jednak, aby by³ to wzrost wykreowany przez mechanizm rynkowy (zob. rys. 4. i 5.), a nie przez administracyjnie przyznane dodatkowe
dochody.

4. Efekt substytucji i dochodowy w warunkach wymiany
miêdzynarodowej

Handel miêdzynarodowy wywo³ywa³ zmianê optimum konsumenta z uwagi na zró¿nicowanie relacji cenowych w gospodarce krajowej i zagranicznej.
Porównanie autarkii i systemu otwartego zaprezentowano w poprzedniej
czêci artyku³u, natomiast w kolejnej partii przedstawiony zostanie efekt
substytucji i dochodowy w warunkach ju¿ istniej¹cej wymiany handlowej
[Caves, Frankel, Jones, 1998, s. 7576].
Ilustracj¹ wspomnianych efektów jest rysunek 7.
Utrzymuj¹c w mocy za³o¿enie o niemobilnoci czynników produkcji i sta³oci wyposa¿enia pocz¹tkowego, mo¿na stwierdziæ, ¿e punkt E odpowiada
konsumpcji dóbr x i y, która jest równa ich krajowej produkcji (per capita).
Dlatego pierwotna linia bud¿etu (IJ) przechodzi w³anie przez punkt E. Mimo
wszystko konsument krajowy znalaz³ siê w optimum wskazanym przez koszyk
A  oznacza to, ¿e eksportowano dobro x, a jednoczenie importowano produkt y.
Elementem burz¹cym wyjciow¹ równowagê jest zmiana relacji cen obu
dóbr. Taki stosunek to terms of trade, definiowane jako cena produktu, który
kraj pocz¹tkowo eksportowa³, po podzieleniu przez cenê dobra pocz¹tkowo
importowanego [Krugman, Obstfeld, 2001, s. 85]. Na rysunku 7. terms of trade
poprawi³y siê i linia bud¿etu przesuwa siê do po³o¿enia KL. Nowa linia nadal

3
Odrêbn¹ kwesti¹ jest faktyczna znajomoæ odpowiednich modeli ekonomicznych przez
uczestników takich protestów. Nie bêdzie chyba du¿ym b³êdem stwierdzenie, ¿e niezwykle czêsto przeciwnicy wolnego handlu nie potrafi¹ poprzeæ swoich pogl¹dów obiektywnymi argumentami ekonomicznymi.
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przechodzi przez punkt E, czyli produkcja krajowa obu rozpatrywanych dóbr
konsumpcyjnych nie zmienia siê. Jednak nabywca wybiera wy¿sz¹ liniê obojêtnoci i ostateczne optimum to punkt C  krajowy konsument uzyska³ wiêksz¹ u¿ytecznoæ (U1 < U2) i zakupi³ wiêcej produktów importowanych. Jest to
efekt ca³kowity (netto) zmiany terms of trade, które w prezentowanej sytuacji
polepszy³y siê, czyli dobra pochodz¹ce z zagranicy sta³y siê relatywnie tañsze.

O, K
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B

C
72

A

71
E

0

Rys. 7.
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N
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Efekt substytucji i dochodowy dla konsumenta krajowego w warunkach wymiany miêdzynarodowej

Przejcie od po³o¿enia A do C mo¿e jednak zostaæ roz³o¿one na dwa sk³adniki: efekt substytucji i dochodowy. W tym celu mo¿na siê pos³u¿yæ analiz¹
zaproponowan¹ przez J. R. Hicksa.
Efekt substytucji pokazuje, jak zmienia siê optymalny koszyk zakupów na
skutek przeobra¿eñ cenowych, ale przy sta³oci poziomu u¿ytecznoci. Graficznie przedstawia to równoleg³e przesuniêcie linii bud¿etu KL (gdy¿ mamy
ju¿ nowe terms of trade) do po³o¿enia MN. Konsument nie ma wp³ywu na
terms of trade, lecz przy ich zmianie dobrowolnie dokona substytucji dobra
relatywnie dro¿szego na rzecz dobra relatywnie tañszego. W prezentowanym
modelu jest to zast¹pienie eksportowanego x importowanym y, czyli przesuniêcie siê z punktu A do B.
Przejcie z optimum B do C jest efektem dochodowym, który pokazuje, ¿e
u¿ytecznoæ konsumenta w tym przypadku wzrasta. Zatem polepszenie terms
of trade w warunkach ju¿ istniej¹cej wymiany miêdzynarodowej wywo³uje
osi¹gniêcie wy¿szej u¿ytecznoci. Jeli uto¿sami siê u¿ytecznoæ z dobrobytem lub dochodem, to nasuwa siê wniosek, i¿ spadek ceny dobra importowanego (lub wzrost ceny produktów eksportowanych) jest korzystnym zjawiskiem dla wielu konsumentów krajowych.
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Powy¿sz¹ analizê mo¿na równie¿ przedstawiæ w sformalizowany sposób.
Ogólnie u¿ytecznoæ konsumenta krajowego to funkcja:
U = u(x D , yD )

(29)

Dyskretne przyrosty u¿ytecznoci mo¿na okreliæ dziêki zró¿niczkowaniu relacji (29). Efektem tej operacji jest zapis:
dU =

¶U(x D , yD )
¶x D

dx D +

¶U(x D , yD )
¶y D

dyD

(30)

Nastêpnie nale¿y doprowadziæ to równanie do takiej postaci, w której po prawej stronie daje siê wyró¿niæ krañcow¹ stopê substytucji, okrelon¹ formu³¹
(5):
¶U(x , y )
D

D

¶x D
dU
dx D + dyD
=
¶U(x D , yD ) ¶U(x D , yD )

(31)

¶y D
¶y D
Wyra¿enie po lewej stronie równoci jest relacj¹ przyrostu u¿ytecznoci do
u¿ytecznoci krañcowej dobra y. Tym samym jest to zmiana u¿ytecznoci
posiadaj¹ca ju¿ swoj¹ konkretn¹ miarê, któr¹ s¹ fizyczne jednostki produktu
y, co stanowi realn¹ miarê dobrobytu. Ostatecznie mo¿na zale¿noæ (31) wyraziæ jako:
dy =-MRS×dx D + dyD
gdzie: dy  miara realnego dobrobytu i dy =

(32)

dU
¶U(x D , yD )

¶y D
Przypomnieæ nale¿y, ¿e w optimum konsumenta MRS równe jest relacji cen
(zob. równoæ (12)), a wiêc:
dy = p1 ×dx D + dyD
gdzie: p1  terms of trade i p1 =

(33)

pX
py

Krajowy konsument nadal jednak napotyka ograniczenie ju¿ wczeniej zdefiniowane poprzez to¿samoæ (16). Jeli zapisze siê je w postaci:
p1 x D + yD = p1 x + y

(34)

a nastêpnie zró¿niczkuje, to w wyniku powstaje relacja:
dp1 x D + p1 dx D + dyD = dp1 x + p1 dx + dy
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Podstawiaj¹c formu³ê (35) do (32), mo¿na uzyskaæ:
dy =-(x D - x)dp1 + (dy + p1 dx)

(36)

Kolejny raz nale¿y w tym miejscu przypomnieæ, ¿e dotychczasowa analiza
bazowa³a na za³o¿eniu, ¿e wymiana miêdzynarodowa nie wywo³uje zmian
produkcji w krajowym (zagranicznym) systemie ekonomicznym. Zatem przekszta³cenia terms of trade s¹ neutralne wobec sk³adników dy oraz dx, co oznacza, ¿e oba wymienione komponenty pozostaj¹ równe zero. Tym samym to¿samoæ (36) redukuje siê do:
dy =-(x D - x)dp1

(37)

Niech EX oznacza wielkoæ eksportu produktu x, czyli xD  x. Pamiêtaj¹c, ¿e
xD  x jest liczb¹ ujemn¹, staje siê widoczny ca³kowity efekt zmiany terms of
trade  ich poprawa (wzrost dp1) wywo³uje wzrost realnego dobrobytu o wartoæ EX·dp1, czyli o wartoæ wprost proporcjonaln¹ do poziomu eksportu.
Oczywicie analogiczn¹ analizê mo¿na przeprowadziæ w odniesieniu do
importu.
Algebraiczne wyprowadzenie efektów substytucji i dochodowego wymaga
najpierw sformu³owania funkcji popytu na jedno z dóbr. W przedstawionym
toku rozumowania powinno to byæ dobro x, gdy¿ terms of trade zosta³y zdefiniowane jako relacja px do py. Zatem popyt na eksportowany krajowy produkt
x musi byæ zale¿ny od terms of trade (p1) oraz nominalnej wartoci dochodu
konsumenta (m):
x D = f (p1 , m)

(38)

Jednoczenie trzeba mieæ na wzglêdzie, ¿e funkcja (38) musi wyra¿aæ, ile konsument za¿¹da dobra x przy nowych terms of trade, jeli dochód jest tak dostosowany, aby utrzymaæ u¿ytecznoæ na pocz¹tkowym poziomie. Poniewa¿
ca³kowity efekt zmiany terms of trade jest sum¹ efektu dochodowego i substytucji, mo¿na udowodniæ [zob. Varian, 1999, s. 17174 oraz 183], ¿e zró¿niczkowanie funkcji (38) wzglêdem p1 daje:
¶x D (p1 , m)
¶p1

=

¶x D (p1 , U )
¶p1

-

¶x D (p1 , m)
¶m

xD

(39)

gdzie: U  pocz¹tkowy poziom u¿ytecznoci.
Pierwsze wyra¿enie po prawej stronie powy¿szej równoci pokazuje efekt
substytucji, czyli stopê zmiany wielkoci popytu przy takim dostosowaniu
dochodu, aby stary poziom u¿ytecznoci (sprzed zmiany terms of trade) by³
nadal dostêpny. Druga czêæ prawej strony pokazuje stopê zmian wielkoci
popytu na eksportowane dobro przy nowych terms of trade i odpowiednio dostosowanym dochodzie m, czyli jest to efekt dochodowy.
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Alternatywn¹ drog¹ rozumowania przy wyodrêbnianiu omawianych efektów jest pos³u¿enie siê analiz¹ zaproponowan¹ przez E. S³uckiego [Varian,
1999, s. 164174]. Ró¿nica nie jest zbyt du¿a i dotyczy praktycznie tylko efektu
substytucji. O ile w ujêciu J. R. Hicksa dopasowanie nowej linii bud¿etu (a zatem i dochodu) mia³o zapewniæ powrót do poprzedniej krzywej obojêtnoci
i pierwotnego poziomu u¿ytecznoci, o tyle w podejciu E. S³uckiego nale¿y powróciæ do idealnie tej samej si³y nabywczej, co wyra¿a siê cofniêciem do tego
samego koszyka zakupów, jaki by³ nabywany przy pocz¹tkowych terms of trade.
Mimo tej ró¿nicy efekt substytucji ma tak¹ sam¹ interpretacjê i ponownie
oznacza zast¹pienie dobra relatywnie dro¿szego dobrem wzglêdnie tañszym.
Tak¿e efekt ca³kowity pozostaje sum¹ efektu substytucji i dochodowego.

5. Uwagi koñcowe
Przedstawiona analiza pokazuje, ¿e proste modele mikroekonomiczne
mog¹ byæ u¿ytecznym narzêdziem badawczym do objaniania wp³ywu wymiany miêdzynarodowej na sytuacjê pojedynczych konsumentów. Wnioski wyp³ywaj¹ce z zaprezentowanych koncepcji jasno pokazuj¹, ¿e liberalne podejcie do wiatowego handlu i d¹¿enie do znoszenia ograniczeñ taryfowych
i pozataryfowych przyczynia siê do polepszenia po³o¿enia wiêkszoci nabywców. Jednoczenie ukszta³towaæ siê mo¿e globalny system cen, który jest
korzystny dla wszystkich partnerów bior¹cych udzia³ w handlu.
Z drugiej strony wykazano, ¿e zmiany terms of trade oraz poziom wymiany
miêdzynarodowej s¹ elementami, na które nawet indywidualny konsument
mo¿e silnie reagowaæ. Oznacza to, ¿e podmioty negatywnie dotkniête zaistnieniem handlu mog¹ ostro przeciwko temu protestowaæ.
Obecnie obserwowany proces gospodarczego jednoczenia siê Europy jest
oczywist¹ egzemplifikacj¹ powstawania miêdzynarodowego rynku o wspólnej strukturze cen i jednolitej walucie. Niew¹tpliwie wp³ynie to korzystnie
na ogólny poziom u¿ytecznoci konsumentów ¿yj¹cych na terytorium UE.
Niestety, przebieg unifikacji ekonomicznej jest dosyæ silnie zwi¹zany z rozbudowan¹ struktur¹ rekompensat dla grup, które mog¹ traciæ na daleko
posuniêtym otwarciu gospodarek pañstw cz³onkowskich. Dodatkowo ujawnia siê tendencja do ograniczania swobody handlowej wobec krajów spoza
UE (zw³aszcza USA i pañstw z Dalekiego Wschodu). Widaæ wiêc, ¿e do pe³nej
globalizacji wiatowego systemu ekonomicznego jest jeszcze daleka droga.
Przedstawiona mikroekonomiczna analiza wymiany miêdzynarodowej
mia³a bardzo ograniczony zasiêg. Przypomnieæ nale¿y, ¿e odnosi³a siê wy³¹cznie do strony konsumenckiej. Pominiêto mo¿liwoæ pojawienia siê przesuniêæ czynników wytwórczych, a zatem uznano, ¿e handel miêdzynarodowy nie
wywo³uje zmian w strukturze wewnêtrznej produkcji. Kolejnym obostrzeniem by³o przyjêcie za³o¿enia, ¿e gospodarka pracuje w warunkach konkurencji doskona³ej. Oczywicie tak istotne uproszczenia modelowe mo¿na
uchyliæ, co komplikuje analizê, lecz nie przekrela ogólnej konkluzji, i¿ wy-
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miana gospodarcza z zagranic¹ jest zjawiskiem, które ma równie¿ swoje mikroekonomiczne skutki.
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Abstract

Consumer Optimum in Open Economy
The modern market economy is characterized by a considerable openness to
international exchange, this finding expression in the on-going globalization
process. Apart from its unquestionable macroeconomic importance, this development also finds its strong reflection in changes in the position of individual participants in the economic life.
The main objective of the paper was to present the impact of international
trade on the evolution of the consumer optimum. To this end, the classical microeconomic model was used, appropriately modified to show the effects of
both the opening of the economic system and the changes in terms of trade.
Conclusions drawn from the presented conceptions clearly show that a liberal
approach to world trade contributes to improvement in the position of the majority of buyers. At the same time, a global price system, advantageous to all the
participants in the international trade, can develop.
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