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Historia gospodarcza pokazuje, i¿ polityka celna jest zjawiskiem co najmniej tak samo starym jak instytucja pañstwa. Pocz¹tki autarkiczno-protekcjonistycznych idei siêgaj¹ ju¿ czasów antycznych. W okresie, kiedy Ateny
by³y w pe³ni zaopatrzone w obce dobra, a rodzima produkcja prze¿ywa³a upadek, Platon (427347 p.n.e.) opowiada³ siê za ograniczeniem handlu zagranicznego i podjêciem gospodarowania przez pañstwo, a Arystoteles (384322
p.n.e.) by³ zwolennikiem powrotu do stanu zamkniêtej gospodarki domowej1.
Pañstwa staro¿ytne oraz typu feudalnego obok polityki ochronnej i przestrzegania idei autarkii, prowadzi³y politykê gospodarcz¹, w tym celn¹ charakteryzuj¹c¹ siê ostrym fiskalizmem. By³o to spowodowane faktem, i¿ polityka gospodarcza w tamtym czasie podporz¹dkowana by³a utrzymaniu rodziny
monarszej oraz zaspokajaniu jej ambicji. Fiskalizm wzrasta³ zw³aszcza w warunkach ekspansyjnych poszczególnych krajów oraz zwi¹zanych z tym dzia³añ w kierunku umocnienia instytucji pañstwa2.
W drugim etapie akumulacji kapita³u istotnego znaczenia zaczê³a nabieraæ akumulacja przy pomocy pañstwa w drodze podatków i wszelkiego rodzaju rodków przyspieszaj¹cych rozwój kapitalizmu. Jednym z takich narzêdzi
by³y c³a. Tendencje te pierwszy intelektualno-religijny wyraz znajduj¹ w kalwinizmie3.
C³o, jako narzêdzie walki ekonomicznej i wiadomej polityki gospodarczej, zaczê³o odgrywaæ istotn¹ rolê w miarê rozwoju stosunków pieniê¿nych
i komunikacyjnych. Ju¿ Jean Bodin (15301596) twierdzi³, ¿e nale¿y utrzymaæ
wolnoæ wymiany handlowej, aby pañstwa mog³y dope³niaæ siê ekonomicznie, lecz ¿¹da³ przy tym wprowadzenia c³a wywozowego na produkty rolne,
zakazu wywozu surowców, pewnych przywilejów w zakresie importu surowców zagranicznych, wreszcie du¿ych ce³ na wyroby zagraniczne. Mo¿na wiêc
powiedzieæ, i¿ Bodin by³ przeciwko idei ca³kowitej prohibicji, lecz nie by³
tak¿e zwolennikiem pe³nej swobody w zakresie wymiany miêdzynarodowej.
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Por. [Rymarczyk, 1996, s. 10].
Por. [Kaja, 1995, s. 50].
Por. [Lipiñski, 1981, s. 61].
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Zna³ on i docenia³ pozytywne aspekty aktywnej polityki celnej, przynajmniej
w formie umiarkowanej4.
Pomimo i¿ c³o, jako op³ata pobierana od towarów na drodze przy przekraczaniu pewnego punktu, do którego ta op³ata by³a przywi¹zana, istnia³o
o wiele wczeniej, to  jak twierdzi polski ekonomista W. Krzywicki  o polityce celnej (w pojêciu, jakie nadaje mu wspó³czesna praktyka ekonomiczna)
mo¿na mówiæ dopiero od chwili powstania pañstw narodowych, uprawiaj¹cych okrelon¹ politykê ekonomiczn¹, w której przeciwstawiaj¹ siê innym
pañstwom jako samodzielne jednostki gospodarcze5.
Pierwsz¹ teori¹ ekonomiczn¹, która uwzglêdnia³a c³a wiadomie zastosowane przez pañstwo do zdobycia przewagi gospodarczej nad innymi krajami,
by³ merkantylizm, twórc¹ za nowoczesnej w dzisiejszym rozumieniu polityki
celnej, tj. wykorzystuj¹cej finansowe i pozafinansowe rodki w ramach obrotu
towarowego z zagranic¹, by³ ówczesny minister finansów Francji  J. B. Colbert (16191688). G³ównym celem regulacji stosunków celnych by³o poparcie
produkcji krajowej w walce z produkcj¹ pañstw obcych [Krzywicki, 1925,
s. 2228]. Merkantylici stali na stanowisku, i¿ celem polityki pañstwa powinno
byæ zapewnienie dodatniego salda bilansu handlowego, poniewa¿ tylko w ten
sposób kraje nieposiadaj¹ce w³asnych kopalni kruszców mog¹ pomna¿aæ
w³asne bogactwa. Osi¹gniêciu dodatniego salda handlowego, tj. nadwy¿ki eksportu nad importem, mia³a byæ podporz¹dkowana tak¿e polityka celna kraju.
Protekcjonizm gospodarczy, jako forma polityki ekonomicznej maj¹cej na
celu ochronê produkcji krajowej przed konkurencj¹ zagraniczn¹, by³ podstaw¹ polityki celnej, s³u¿¹cej utrzymaniu aktywnego bilansu handlowego przez
ograniczanie importu za pomoc¹ ró¿nego rodzaju rodków oraz popieranie
wywozu w³asnych towarów. Godne jest przy tym zaznaczenia, i¿ c³a nie mia³y
w swym za³o¿eniu wy³¹cznie charakteru fiskalnego i nie by³y wykorzystywane
tylko do podtrzymywania równowagi bud¿etowej. Powszechnie utrzymywano, ¿e nale¿y importowaæ surowce i pó³fabrykaty wytwarzane przy u¿yciu
technik kapita³och³onnych, natomiast eksportowaæ nale¿y produkty gotowe
wytwarzane za pomoc¹ technik pracoch³onnych, dowodz¹c, ¿e eksport netto
us³ug pracy podtrzymuje zatrudnienie i zwiêksza dochody dewizowe. Do tej
protekcjonistycznej argumentacji dodawano jednoczenie argumenty ochrony nowych ga³êzi przemys³u6.
I tak Barthelemy de Laffemas, merkantylista francuski, dzia³aj¹cy w latach panowania Henryka IV (15451611) jako generalny kontroler handlu,
propagowa³ stosowanie protekcji celnej do stworzenia i rozwoju przemys³u
krajowego. ¯¹da³ on zakazu wywozu we³ny, lnu, konopi oraz zakazu przywozu
wyrobów gotowych. Wed³ug niego przywoziæ mo¿na tylko te towary, które s¹
nowe i nieznane we Francji. Stwierdza³ bowiem, i¿ import towarów z zagrani4
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cy wywo³uje bezrobocie i nêdzê we Francji, jego za ograniczenie pozwoli na
zwiêkszenie zatrudnienia w kraju, co jednoczenie zmniejszy ubóstwo7. Z kolei Tomasz Mun (15711641) zaleca³ eksport bez c³a wyrobów przemys³owych
wytworzonych z obcych surowców, co wed³ug niego pozwoli³oby na zatrudnienie wielu ubogich ludzi oraz zwiêkszenie krajowych zasobów [Lipiñski, 1981,
s. 117118].
Antoyne de Montchretien (15751621) takie dawa³ rady swojemu królowi:
Niech wasza królewska moæ nie pozwoli na import wyrobów, bo w ten sposób odp³ynie od nas z³oto i srebro, ani te¿ na eksport surowców, bo stracimy tani rynek.
Ta zasada sta³a siê regu³¹ wszystkich póniejszych woluntarystów, którzy
wskazywali nastêpuj¹ce zasady: importowaæ surowce zamiast wyrobów, nie
przywoziæ produktów, które stwarzaj¹ konkurencjê dla krajowych, nie przywoziæ produktów luksusowych, przy równej jakoci dawaæ pierwszeñstwo
tym towarom zagranicznym, które sprzedawane s¹ na lepszych warunkach,
wywoziæ nadmiar w zamian za towary, których brak, nie wywoziæ surowców,
tylko wyroby8. Wed³ug Montchretiena przemys³ powinien byæ chroniony
przed konkurencj¹ zagraniczn¹. Swobodny import odbiera rodki do ¿ycia
wielu tysi¹com ludzi. Autor uzasadnia³ to na przyk³adzie importu kos, które
Francja przywozi z Niemiec, czego efektem jest bezrobocie francuskich rzemielników [Lipiñski, 1981, s. 121].
Montchretien, podobnie jak Laffemas, czy Colbert, reprezentowa³ tzw.
merkantylizm przemys³owy, twierdzi³ bowiem, i¿ w polityce przemys³owej
jest wa¿ne miejsce dla polityki celnej, której zadaniem powinno byæ wykluczanie konkurencji zagranicznej na rynku wewnêtrznym poprzez stosowanie
ce³ ochronnych i prohibicyjnych. Stwierdza³, i¿ ilekroæ na rynku wewnêtrznym poda¿ towarów krajowych bêdzie przewy¿szaæ konsumpcjê wewnêtrzn¹,
aby zbyt niskie ceny nie zrujnowa³y przemys³u, rzecz¹ m¹droci politycznej
bêdzie znalezienie sposobów, aby w dziedzinie towaru istnia³ s³uszny
i umiarkowany stosunek miêdzy zbyt du¿¹ iloci¹ i zbyt ma³¹, celem zabezpieczenia siê przed szkodami powstaj¹cymi z niedostatku lub nadmiaru. Jednym
z nich mia³a byæ w³anie polityka celna pañstwa9.
Wraz z rozwojem kapita³u przemys³owego, poczynaj¹c od drugiej po³owy
XVII wieku, pieni¹dz przesta³ byæ podstawowym ród³em akumulacji, handel
zagraniczny za sta³ siê g³ównym rodkiem bogactwa. Zmieni³o siê jednoczenie podejcie do roli polityki celnej pañstwa. W handlu zagranicznym wymienia siê równowartoæ, ¿¹da siê wolnoci handlu, swobody wywozu i przywozu
pieni¹dza, a przede wszystkim towarów. Uwa¿ano, i¿ pomylnoæ gospodarki
narodowej jest uzale¿niona od dobrego systemu fiskalnego. Dlatego te¿ za7
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Por. [Lipiñski, 1981, s. 102].
Por. [Fanfani, 1965, s. 134135].
Por. [Fanfani, 1965, s. 136].

ekonomia 8

151

Gerard Mosiej

chêcano przez ca³y czas do operowania c³em od handlu zagranicznego, stosuj¹c wy¿sze lub ni¿sze taryfy zale¿nie od produktu. Lecz i w tej dziedzinie istnia³y, obok tradycyjnych wskazañ ró¿ne pogl¹dy i stanowiska. Najpierw Lacroix, potem Wenecjanin Simone Giogalii proponowali obni¿kê wszystkich
ce³, aby o¿ywiæ handel. Hiszpan Uztariz radzi³ zniesienie dochodów celnych,
które wed³ug niego pogarsza³y eksport wyrobów na szkodê gospodarki narodowej. Autor ten by³ zwolennikiem stosowania wobec przemys³u polityki du¿ej swobody. Jak widaæ, nie chodzi³o tutaj o porzucenie stosowania ce³ w gospodarce, proponowano tylko zamianê rodków. Autorów tych mo¿na uwa¿aæ
za protoplastów tendencji liberalnych, jeli siê wemie pod uwagê ich d¹¿noæ do zró¿nicowania stawek celnych [Fanfani, 1965, s. 340].
Na tym tle zaczê³a siê rozwijaæ teoria wolnego handlu, w dyskusjach za
dochodzi³o do nasilaj¹cych siê sporów miêdzy zwolennikami protekcjonizmu
a adherentami wolnego handlu. W pismach Williama Pettyego (16231687)
znajduj¹ siê, nieusystematyzowane wprawdzie, uwagi na temat roli miêdzynarodowego handlu, bêd¹ce jednak w wyranej opozycji w stosunku do pogl¹dów merkantylistycznych.
Dudley North (16411691) g³osi³ tezê mówi¹c¹ o tym, i¿ w handlu zagranicznym zyskuj¹ obie strony. Wypowiada³ siê on zatem przeciw interwencji
w tej dziedzinie10. Nicolas Barbon (16401698) stwierdza³, i¿ upadek handlu
i przemys³u jest wynikiem istnienia zbyt wielu zakazów i ograniczeñ. Zakaz
przywozu obcych towarów jest szkodliwy, gdy¿ hamuje produkcjê i wywóz
wielu towarów krajowych. Barbon opowiada³ siê jako jeden z pierwszych za
wolnoci¹ wymiany miêdzynarodowej [Lipiñski, 1981, s. 174175].
We Francji Pierre Boisguillebert (16461714), jako adwersarz protekcjonistycznej polityki Colberta, opowiada³ siê za zupe³n¹ wolnoci¹ handlu,
zw³aszcza handlu zbo¿em, wysuwa³ twierdzenie, ¿e w gruncie rzeczy interesy
gospodarcze poszczególnych grup nie s¹ sprzeczne w warunkach wolnoci
handlu. Wed³ug niego powinna istnieæ wolnoæ eksportu, wszelkie za zakazy
wywozu s¹ niezgodne z rozwojem naturalnym. Natomiast przywóz zbo¿a musi
byæ zakazany. Wyznawa³ on zatem zasadê wolnoci, ale ograniczon¹  dotycz¹c¹ tylko wywozu [Lipiñski, 1981, s. 196197]. Irlandzki ekonomista George
Berkley (16851753) stwierdza³, i¿ handel zagraniczny ma donios³e znaczenie,
eksportowi za przypisuje siê zbyt wielk¹ wagê. Nale¿y natomiast ograniczyæ
import, g³ównie artyku³ów zbytku [Lipiñski, 1981, s. 202203].
Krytykê merkantylistycznych za³o¿eñ podjêli angielscy klasycy, wskazuj¹c
na nieracjonalnoæ i nieefektywnoæ sztucznego podtrzymywania produkcji.
Josiac Tucker (17231799), nauczyciel Adama Smitha, w swej pracy z 1755
roku Elementy handlu i teoria opodatkowania, przeciwstawia³ siê merkantylistycznej idei, wed³ug której bogactwo kraju polega na pieni¹dzu. Pomimo
zwalczania tych pogl¹dów Tucker zaleca³ utrzymanie ce³ ochronnych na towary zagraniczne, co prawda nie po to, aby uzyskaæ dodatni bilans handlowy,
10
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tylko w celu popierania krajowej produkcji. Bur¿uazja angielska jako ca³oæ
nie osi¹gnê³a jeszcze tego stopnia rozwoju, w którym protekcja celna zaczê³a
siê wydawaæ przeszkod¹ dla rozwoju eksportu [Lipiñski, 1981, s. 182183].
Teoria wolnego handlu osi¹gnê³a kulminacyjny punkt swego rozwoju na
prze³omie XVIII i XIX wieku i wi¹¿e siê z nazwiskami Adama Smitha (1772
1823) oraz Davida Ricardo (17731823)
A. Smith nazywa³ stosowanie ce³ wprost niedorzecznoci¹, jednak i on dopuszcza³ pewne wyj¹tki od ogólnej zasady nieinterwencji w handlu. W Bogactwie narodów wymienia cztery przypadki dopuszczaj¹ce zastosowanie aktywnej polityki celnej: c³o niezbêdne dla obrony kraju, c³o wyrównuj¹ce warunki
konkurencji z wyrobami krajowymi, gdy na te ostatnie na³o¿ono podatki, c³o
jako rodek odwetowy, c³o chroni¹ce miejsca pracy11.
David Ricardo, badaj¹c aspekty okresowych trudnoci w handlu, stwierdza³, i¿ najw³aciwsz¹ polityk¹ pañstwa by³oby wprowadzenie na okrelon¹
liczbê lat c³a od importu zbo¿a zagranicznego. C³o obni¿ano by co pewien
czas, wskutek czego krajowy rolnik móg³by stopniowo wycofywaæ swój kapita³
z rolnictwa12.
Teoriê wolnego handlu rozwin¹³ i pog³êbi³ John Stuart Mill (18061873),
który twierdzi³, i¿ na³o¿enie c³a zmniejsza w zasadzie popyt na okrelone dobro, ale nigdy lub prawie nigdy nie mo¿e go powiêkszyæ. Zatem c³o na importowany towar, o ile dzia³a jako c³o, a nie prohibicja, prawie zawsze czêciowo
obci¹¿a zagranicê sprowadzaj¹c¹ wytwarzane w kraju nak³adaj¹cym c³o towary13.
Pomimo niew¹tpliwej popularnoci teorii wolnego handlu, w praktyce
gospodarczej nie wszystkim jednak ona odpowiada³a. Niektórzy teoretycy
podjêli krytykê klasycznej nauki wolnego handlu. I tak James Steuart (1712
1780), szkocki arystokrata, nie podziela³ wiary w idealn¹ skutecznoæ zasady
wolnoci ekonomicznej, uwa¿a³ bowiem, i¿ handel miêdzynarodowy i gospodarka mog¹ byæ wolne dopiero wtedy, gdy przemys³ i oszczêdnoci s¹ rozwiniête w ka¿dym kraju jednakowo. W ten sposób Steuart antycypuje póniejsz¹ koncepcje Lista, ¿¹daj¹cego ce³ protekcyjnych dla ochrony przemys³u
w krajach gospodarczo zacofanych. Konkurencja zagraniczna mo¿e zagra¿aæ
krajowi, a import przewy¿szaæ eksport14. Równie¿ angielski ekonomista Thomas Robert Malthus (17661834) uwa¿a³, ¿e wobec wolnego wzrostu produkcji
¿ywnoci w Anglii nale¿y zachowaæ autarkiê zbo¿ow¹15.
Ze Stanów Zjednoczonych pochodz¹ tzw. myli wychowawcze, maj¹ce na
celu stworzenie wydajnego przemys³u krajowego i rozwój rynku wewnêtrznego. Intelektualnymi przywódcami takich idei byli Daniel Raymond (1774
11
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Por. [Smith, 1954, Ksiêga IV, Tom II, s. 5670].
Por. [Ricardo, 1957, s. 308309].
Por. [Rosiñski, 1929, s. 113].
Por. [Lipiñski, 1981, s. 190191].
Por. [Malthus, 1925, s. 158].
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1850), Henry Clay (17771852) i Daniel Webster (17821852). Propagowali oni
koniecznoæ istnienia protekcji celnej w krajach s³abszych ekonomicznie.
Pogl¹dy takie wyra¿a³ równie¿ Friedrich List (17891846), który twierdzi³,
i¿ mniej dojrza³e narody mog¹ uniezale¿niæ siê od przemys³owej i handlowej
w³adzy Anglii, jeli zastosuj¹ tzw. protekcjonizm wychowawczy, polegaj¹cy
na ochronie ga³êzi przemys³u bêd¹cych w fazie rozwoju. Instrumentem skutecznego dzia³ania mia³a byæ aktywna polityka celna, stosuj¹ca c³a ochronne,
które mia³y obowi¹zywaæ do czasu, kiedy ochraniane przemys³y stan¹ siê
konkurencyjne z zagranicznymi. List przyczyni³ siê do likwidacji ce³ wewnêtrznych na terenie Niemiec i stworzenia jednolitego obszaru celnego.
Jest zatem uznawany za odleg³ego prekursora póniejszych dzia³añ integracyjnych w Europie16.
W Stanach Zjednoczonych intelektualnym przywódc¹ protekcjonizmu celnego by³ Henry Carey (17931879)17. W roku 1890 zosta³a w Stanach Zjednoczonych wprowadzona tzw. Taryfa Mc Kinleya podnosz¹ca przeciêtny poziom
ce³ z oko³o 2430% do 50% ad valorem. W roku 1897 nowo wprowadzona Taryfa Dingleya podwy¿szy³a ten poziom do oko³o 57%, a tzw. Payne-Aldrich Act
z roku 1909, wprowadzaj¹c szereg zmian w strukturze taryfy celnej, umocni³
dodatkowo protekcjonizm celny w Stanach Zjednoczonych18.
Kryzys gospodarczy z lat 19291932 spetryfikowa³ tendencje protekcjonistyczne i zwiêkszy³ znaczenie polityki celnej jako jednej z metod interwencji
pañstwa w gospodarkê. Twórca nowoczesnej ekonomii politycznej, John
Maynard Keynes, pocz¹tkowo twierdzi³, i¿ protekcjonizm nie mo¿e zwiêkszyæ
zatrudnienia w kraju, zmieni³ jednak swoje stanowisko. Wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e dodatni bilans handlowy ma istotne znaczenie dla rozwoju koniunktury w danym kraju kapitalistycznym, oraz zaprzeczaj¹c tezie o automatycznym
wyrównywaniu siê bilansu handlowego i p³atniczego, Keynes uwa¿a³ politykê
obliczon¹ na utrzymanie dodatniego bilansu p³atniczego w pewnych wypadkach za uzasadnion¹. Usprawiedliwia³ w zwi¹zku z tym stosowanie rodków
polityki ekonomicznej, w tym celnej, które zmniejszaj¹ przywóz i u³atwiaj¹
walkê konkurencyjn¹ na rynkach i zwiêkszaj¹ wywóz, przynosz¹cy nadwy¿ki
w bilansie handlowym19.
Nie kwestionuj¹c potrzeby prowadzenia aktywnej polityki celnej w poszczególnych przypadkach, Keynes potêpia³ protekcjonizm jako cel sam w sobie i rodek ekspansji gospodarczej. Twierdzi³, i¿ w pewnych warunkach
i w niektórych krajach osi¹ganiu dodatniego bilansu handlowego lepiej s³u¿yæ mo¿e polityka wolnego handlu20. Keynesowska szko³a ekonomii przyznawa³a jednak pañstwom mniej rozwiniêtym gospodarczo, wzglêdnie boryka16
17
18
19
20
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j¹cym siê z recesj¹, prawo do ochrony bilansu p³atniczego i ukierunkowywania popytu na dobra krajowe21.
Keynes, pisz¹c o wp³ywie polityki celnej na wzrost gospodarczy, zauwa¿y³,
i¿ pobudzaj¹cy wp³yw ce³ na realny dochód narodowy mo¿e byæ skuteczniejszy, jeli c³a na³o¿y siê g³ównie na dobra, których namiastki mo¿na ³atwo
produkowaæ w danym kraju. Wiêksza skutecznoæ taryfy celnej wzmocni siê
jeszcze bardziej, jeli zwolni siê od ce³ materia³y importowane potrzebne do
produkcji eksportowej i jeli mo¿na unikn¹æ clenia dóbr importowanych
z krajów, które s¹ dobrymi odbiorcami naszego eksportu i które mog¹ te¿ stosowaæ skuteczniej odwet za c³a nak³adane na ich towary [Ostaszewski, 1961].
W okresie powojennym teoria ce³ zosta³a znacznie rozwiniêta. Zainteresowanie badaczy oscylowa³o wokó³ wp³ywu instrumentów celnych na produkcjê krajow¹, wp³ywu ce³ na terms of trade i oddzia³ywania na ceny czynników
produkcji. Pojawi³a siê koncepcja ce³ efektywnych, sformu³owana przez
W. M. Cordena22. Spostrze¿enia te nastêpnie rozwinêli H. G. Johnson23, B. Balassa24 oraz sam Corden25. W latach 50. Jacob Viner zapocz¹tkowa³ badania
na temat aspektu unii celnej26, które sta³y siê impulsem do nowego dyskursu
na temat roli ce³ w gospodarce27. W Polsce od pocz¹tku transformacji systemowej badania koncentrowa³y siê na empirycznych próbach oszacowania
efektów realizowanej polityki celnej, zw³aszcza skutków przyjêcia wspólnej
taryfy celnej Unii Europejskiej28.
Obecnie w praktyce gospodarczej mamy do czynienia z przeplataj¹cymi
siê procesami liberalizacyjnymi i protekcjonistycznymi. Pierwsze z nich odzwierciedla³y siê w zawarciu w 1947 r. Uk³adu Ogólnego w Sprawie Ce³
i Handlu  GATT oraz kolejnych rund negocjacyjnych, w ramach których
nastêpowa³a redukcja taryf celnych w poszczególnych krajach. Jednoczenie,
w zwi¹zku z pogorszeniem siê koniunktury gospodarczej, mielimy do czynienia ze zjawiskiem protekcjonizmu w handlu miêdzynarodowym. Okres ten,
trwaj¹cy do koñca lat siedemdziesi¹tych, zyska³ miano neoprotekcjonizmu 
ze wzglêdu na fakt, i¿ zaczêto stosowaæ szeroki wachlarz, nieznanych przedtem, wyrafinowanych instrumentów ochronnych. Równie¿ tendencje do tworzenia regionalnych ugrupowañ integracyjnych cechowa³y siê swoistym dualizmem. Z jednej strony bowiem, nastêpowa³a likwidacja barier celnych partnerów, bêd¹cych cz³onkami ugrupowania integracyjnego, z drugiej za  nastêpowa³ wzrost protekcji w stosunku do krajów trzecich. Nale¿y bowiem pa21

Por. [Ostaszewski, 1961, s. 216218].
Por. [Corden, 1963].
23
Por. [Johnson, Kennen, 1965].
24
Por. [Balassa, 1965].
25
Por. [Corden, 1966].
26
Por. [Viner, 1950].
27
Por. [Bhagwati, Panagariya, 1996, s. 8287].
28
Zob. m.in. [Balcerowska-Kwaterska, 1991; B³aszczuk, Marczewski, 1999; Kawecka-Wyrzykowska, 1999].
22
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miêtaæ, i¿ c³o w ugrupowaniu integracyjnym typu np. unia celna jest znacznie
silniejszym rodkiem dyskryminacji importu z zewn¹trz ni¿ c³o narodowe.
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Abstract

Evolution of the Role and Conception of the Customs Policy in the Economic
Theory and Practice
In the paper, an attempt is made to identify and present the conceptions that
function in the scientific theory and practice on the causes and effects of the
customs policy's impact on the economy. This is insofar important as the customs policy is a historical notion, so it is necessary to be aware of the evolution
it has undergone in the process of development of successive economic systems. The paper also attempts to identify the general relationships that governed it in its evolutionary process over the past centuries. The analysis leads
to the general conclusion that, in the history of the customs policy we have to
do with alternation of liberal and protectionist tendencies.
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