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W warunkach wspó³czesnego, postêpuj¹cego procesu umiêdzynarodowienia
¿ycia gospodarczego w wiecie (odcinkowo wrêcz jego globalizacji) ronie niejako
z za³o¿enia stopieñ zainteresowania teori¹ i praktyk¹ szeroko rozumianych stosunków gospodarczych (
), które okrela siê te¿ czasami mianem ekonomii miêdzynarodowej (
). W zwi¹zku
z tym ukazuje siê coraz wiêcej ksi¹¿ek-podrêczników dotycz¹cych tych zagadnieñ.
Ma to równie¿ miejsce w Polsce, co nale¿y
chyba przyj¹æ z zadowoleniem.
W najwa¿niejszych znanych ksi¹¿kach dotycz¹cych miêdzynarodowych
stosunków gospodarczych, które ukaza³y
siê dotychczas na wiecie (w tym oczywicie w Polsce), doæ wyranie mo¿na wyodrêbniæ dwie podstawowe czêci tej
zdecydowanie ju¿ odrêbnej dyscypliny
nauk ekonomicznych, tj. teoriê i praktykê rozwoju szeroko rozumianych miêdzynarodowych powi¹zañ gospodarczych
oraz teoriê i praktykê kszta³towania zagranicznej (w tym miêdzynarodowej) polityki ekonomicznej. Takie podejcie
wielu autorom ju¿ nie wystarcza w tym
sensie, ¿e akceptuj¹c podstawowe kanony teorii rozwoju wymiany miêdzynarodowej (cilej teorii miêdzynarodowej
wymiany towarów i us³ug oraz teorii miêdzynarodowych przep³ywów podstawowych wyników wytwórczych), staraj¹ siê
g³êbiej analizowaæ teoretyczne aspekty
oraz praktykê zagranicznej i miêdzynarodowej polityki ekonomicznej w warunkach wspó³czesnej szybko siê zmieniaj¹cej gospodarki wiatowej. Przyk³adem
tego jest recenzowana ksi¹¿ka profesora
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Paw³a Bo¿yka, który znakomicie wykorzysta³ istniej¹ce nisze badañ teoretycznych i praktycznych z zakresu miêdzynarodowych stosunków gospodarczych,
publikuj¹c dodatkowo swoj¹ ksi¹¿kê
w jêzyku angielskim i to na forum miêdzynarodowym, a cilej nak³adem znanego brytyjskiego wydawnictwa Ashgate
Publishing Company. Jest to niew¹tpliwie sukces Autora, który po raz kolejny  tym razem w wymiarze miêdzynarodowym  zaznaczy³ swoje miejsce jako
wyró¿niaj¹cy siê specjalista z zakresu
teorii i praktyki miêdzynarodowych stosunków gospodarczych.
Ogólne cele recenzowanej pracy
przedstawia autor ju¿ w pierwszych zdaniach wstêpu. Pisze tam bowiem zamiarem jest przedstawienie podstawowych
zasad rozwoju zagranicznej, miêdzynarodowej i globalnej polityki ekonomicznej oraz rozwa¿enie problemu w jakim
stopniu chodzi w tych przypadkach o zasady i prawid³owoci rozwoju miêdzynarodowych stosunków gospodarczych
i w jakim stopniu o oddzia³ywanie innych czynników w tym tych, które s¹
zale¿nie wy³¹cznie od okrelonego kraju,
przedsiêbiorstwa czy te¿ osób prywatnych. Moim zdaniem, podjêt¹ próbê
udzielenia odpowiedzi na te pytania
trzeba uznaæ za udan¹ i to z wielu ró¿norodnych wzglêdów. Nie ulega przede
wszystkim w¹tpliwoci, ¿e jest to praca
pionierska, napisana w Polsce, gdzie
zbieranie dowiadczeñ z zakresu globalizacji i transformacji szeroko rozumianej
zagranicznej polityki ekonomicznej wydaje siê byæ szczególnie cenne i u¿yteczne.
Celom recenzowanej ksi¹¿ki jest podporz¹dkowany jej uk³ad, który zas³uguje
na uwagê zarówno z merytorycznego, jak
i metodologicznego punktu widzenia.
Formalnie rzecz bior¹c  pomijaj¹c
wstêp  merytoryczna czêæ ksi¹¿ki sk³ada siê z dziesiêciu rozdzia³ów. Uwa¿na
lektura pracy prowadzi jednak do wniosku, i¿ chodzi o dwie umiejêtnie po³¹czoekonomia 18

ne czêci. Otó¿, w pierwszych szeciu rozdzia³ach profesor Pawe³ Bo¿yk przedstawia zarys zwi¹zków miêdzy globalizacj¹
i kszta³towaniem siê zagranicznej oraz
miêdzynarodowej polityki ekonomicznej
i formu³uje ich cele, rodki i narzêdzia
po to, by w kolejnych czterech dokonaæ
tzw. egzemplifikacji, tzn. weryfikacji realizacji podstawowych zasad rozwoju
tych polityk uwzglêdniaj¹c dowiadczenia ró¿nych krajów oraz ich grup i wreszcie sformu³owaæ swoje wnioski koñcowe.
Taki uk³ad ksi¹¿ki czyni j¹ przystêpn¹
i pomocn¹ dla ka¿dego zainteresowanego przedmiotowym studiowaniem zagadnieñ, tym bardziej ¿e w³aciwie wszystkie u¿ywane pojêcia i okrelenia Autor
definiuje jasno i przekonuj¹co. Dotyczy
to równie¿ pojêæ i okreleñ stosowanych
po raz pierwszy w polskiej i tym samym
wiatowej literaturze fachowej.
Pierwszy rozdzia³ recenzowanej
ksi¹¿ki wnosi wiele obiecuj¹cy tytu³
(
). Kryj¹ siê
pod nim nadzwyczaj ciekawe rozwa¿ania
profesora Paw³a Bo¿yka dotycz¹ce istoty
procesu globalizacji we wspó³czesnej
gospodarce wiatowej, korzyci i zagro¿eñ zwi¹zanych z rozwojem tego procesu,
a tak¿e dyskusji nad celami i zasadami
realizacji zagranicznej oraz miêdzynarodowej polityki ekonomicznej w warunkach coraz wiêkszego umiêdzynarodowienia (internacjonalizacji) tej¿e gospodarki. W ka¿dym razie treæ pierwszego
rozdzia³u, w którym nie brakuje prób polemiki z wieloma obiegowymi pogl¹dami
stanowi swoiste, oryginalne wprowadzenie do dalszych rozdzia³ów. Niew¹tpliwie te¿ zachêca do ich lektury.
Treæ kolejnych trzech rozdzia³ów ma
tylko z pozoru charakter standardowych
wyk³adów dotycz¹cych zagranicznej polityki ekonomicznej, na co wskazuj¹ ich
kolejne tytu³y:
(rozdzia³ 2.),
(rozdzia³ 3.) oraz
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(rozdzia³ 4.).
Ka¿dy z tych rozdzia³ów zawiera bowiem
wiele elementów oryginalnych, które
zas³uguj¹ niew¹tpliwie na wyró¿nienie.
Rozdzia³ drugi, zatytu³owany
(
), zawiera przede wszystkim jej ogóln¹ definicjê. Ale nastêpnie w sposób przemylany profesor Pawe³ Bo¿yk przedstawia
podmioty, sektory i rodzaje zagranicznej
polityki ekonomicznej, potem za jej cele
oraz rodki i narzêdzia. Dokonuj¹c rozró¿nienia miêdzy rodkami i narzêdziami omawianej praktyki, decyduje siê
przy tym na wprowadzenie swoistej korekty do pojêæ powszechnie dotychczas
u¿ywanych w odpowiedniej polskiej i zagranicznej literaturze fachowej. Przez
pojêcie rodków zagranicznej polityki
ekonomicznej rozumie on fundusze (zasoby finansowe) s³u¿¹ce w³adzom danego
kraju do osi¹gniêcia celów zagranicznej
polityki ekonomicznej, natomiast przez
pojêcie narzêdzi tej polityki  ró¿norodne noniki informacji przekazywanych
przez te w³adze podmiotom uczestnicz¹cym w procesie rozwoju powi¹zañ
gospodarczych z zagranic¹ z zamiarem
osi¹gniêcia okrelonych celów krótko-,
rednio- i d³ugookresowych. Jest to
korekta znamienna i chyba s³uszna,
o czym dalej.
Dla mnie osobicie istotnym wk³adem profesora Paw³a Bo¿yka w rozwój
teorii zagranicznej polityki ekonomicznej jest te¿ podzia³ instrumentów tej¿e
polityki na makro- i mikroekonomiczne,
chocia¿ nie ukrywam, ¿e mo¿e on wzbudziæ pewne kontrowersje, a nawet sprzeciw ze strony zwolenników wyodrêbniania subdyscypliny teorii ekonomii pod
nazw¹
. W ka¿dym razie, koñcz¹c rozwa¿ania
zawarte w rozdziale drugim, Autor recenzowanej ksi¹¿ki pisze wyranie Instrumenty zagranicznej polityki ekonomicznej mo¿na podzieliæ na makroekonej polityki ekonomicznej
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nomiczne i mikroekonomiczne. Za pomoc¹ narzêdzi makroekonomicznych pañstwo tworzy ogólne warunki rozwoju
dzia³alnoci gospodarczej w danym kraju, w tym tak¿e stosunków gospodarczych
z zagranic¹. Skutki stosowania narzêdzi
makroekonomicznych s¹ powszechne,
dotycz¹ wiêc wszystkich przedsiêbiorstw, tak¿e tych, które nie prowadz¹
wymiany gospodarczej z zagranic¹.
W owym rozumieniu, narzêdzia mikroekonomiczne adresowane s¹ do przedsiêbiorstw uczestnicz¹cych w stosunkach gospodarczych z zagranic¹. Mog¹
one dotyczyæ wszystkich tych przedsiêbiorstw lub tylko niektórych z nich. Ich
rol¹ jest zwiêkszenie b¹d zmniejszenie
op³acalnoci wspó³pracy z zagranic¹
(s. 31). Konsekwencj¹ tego podzia³u s¹
rozwa¿ania zawarte w dwu nastêpnych.
W rozdziale trzecim pt.
(
) profesor Bo¿yk  po przedstawieniu
istoty polityki makroekonomicznej 
omawia kolejne narzêdzia oraz podstawowe skutki ich stosowania. Do przedmiotowych instrumentów zalicza: politykê kursu walutowego, politykê stopy procentowej, politykê pieniê¿n¹, politykê
fiskaln¹, politykê dochodow¹ i politykê
bud¿etow¹. Udowadnia zarazem tezy, ¿e
stosowanie tych instrumentów wywiera
bezporedni b¹d poredni wp³yw na
rozwój stosunków gospodarczych z zagranic¹ oraz ¿e skala tego oddzia³ywania
zale¿y od stopnia otwartoci gospodarki.
Trudno siê z tym wszystkim nie zgodziæ,
chocia¿  jak siê wydaje  kontrowersyjna mo¿e siê okazaæ kolejnoæ omawiania poszczególnych polityk, a ju¿ na pewno brak odwo³añ do prac autorów standardowych modeli równowagi ekonomicznej kraju (model IS  LM, model IS
 LM  BP) czy wrêcz do ich istoty.
Moim zdaniem jest to istotny mankament
recenzowanej pracy, która przecie¿ mo¿e siê staæ wa¿nym podrêcznikiem w skaMakroekono-
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li miêdzynarodowej. Zdecydowanie sugerujê usuniêcie tego mankamentu w kolejnych wydaniach ksi¹¿ki, czego jej
Autorowi serdecznie ¿yczê.
Mikroekonomiczne instrumenty zagranicznej polityki ekonomicznej omawia profesor Bo¿yk w rozdziale 4., który
zaczyna od przedstawienia istoty i rodzajów polityki mikroekonomicznej, mimo
¿e w spisie treci wystêpuje wyranie
b³¹d, poniewa¿ tytu³ pkt 4.1. brzmi tam
. Zgodnie z dotychczasow¹ nomenklatur¹ dzieli te instrumenty na taryfowe, parataryfowe i pozataryfowe. Szczegó³owo omawia dalej istotê i skutki stosowania ró¿norodnych instrumentów
wyodrêbnionych w ramach ka¿dej z ww.
grup, z tym ¿e niepotrzebnie zag³êbia siê
w omówienie istoty i skutków stosowania
tzw. zmiennych op³at wyrównawczych
(
), których siê ju¿ w³aciwie nie stosuje. W tej czêci pewnym
mankamentem jest (chyba zamierzone)
pominiêcie wielu instrumentów protekcjonizmu w odniesieniu do miêdzynarodowych przep³ywów mobilnych czynników wytwórczych, tj. si³y roboczej, kapita³u i wiedzy technicznej. Jak siê wydaje, zw³aszcza w kontekcie globalizacji
¿ycia gospodarczego we wspó³czesnym
wiecie, s¹ to sprawy nadzwyczaj istotne
na skalê miêdzynarodow¹ i warto o nich
wspomnieæ.
Rozdzia³ 5. recenzowanej ksi¹¿ki nosi
tytu³
(
), choæ
w gruncie rzeczy chodzi w nim prawie
wy³¹cznie o omówienie istoty, celów,
rodków instrumentów i podmiotów miêdzynarodowej polityki ekonomicznej, takich jak suwerenne pañstwa, miêdzynarodowe ugrupowania integracyjne (raczej ich organy), ró¿nego typu miêdzynarodowe organizacje gospodarcze, wielkie korporacje transnarodowe oraz kartele miêdzynarodowe. W rozdziale tym
profesor Bo¿yk wskazuje wyranie na
The Concept and Types of Macroeconomic
Policy
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zmiany w czasie roli tych podmiotów
w kszta³towaniu miêdzynarodowej polityki ekonomicznej, a tak¿e na ewolucjê
stosowanych przez nie rodków i instrumentów. Treæ tego rozdzia³u nie jest
jednak wyranie symetryczna w stosunku do treci poprzednich. W ka¿dym
razie brakuje mi swego rodzaju klamry
spinaj¹cej. W jakim sensie rekompensat¹ s¹ rozwa¿ania zawarte w kolejnym
rozdziale.
Na treæ 6. rozdzia³u omawianej interesuj¹cej pozycji, pt.
(
), sk³adaj¹ siê rozwa¿ania dotycz¹ce istoty i form miêdzynarodowej
polityki ekonomicznej, podmiotów tej¿e
polityki oraz jej zwi¹zków z globaln¹
polityk¹ ekonomiczn¹. Przez pojêcie
miêdzynarodowej polityki ekonomicznej
profesor Bo¿yk rozumie przy tym jednolite w skali globalnej cele, rodki i instrumenty tej polityki. Jego zdaniem globalna polityka ekonomiczna nie jest zwyk³¹
sum¹ zagranicznych polityk ekonomicznych prowadzonych przez poszczególne
kraje. Dalej zauwa¿a, ¿e czynniki determinuj¹ce globaln¹ politykê ekonomiczn¹ s¹ zró¿nicowane. Ogólnie jednak,
podczas gdy w przypadku zagranicznej
polityki ekonomicznej czynniki zewnêtrzne s¹ podporz¹dkowane czynnikom wewnêtrznym, to w przypadku polityki globalnej sytuacja kszta³tuje siê akurat odwrotnie  przewa¿a wtedy wyrane oddzia³ywanie ró¿norodnych czynników zewnêtrznych. Zdaniem Autora wa¿ne jest dalej odró¿nienie tzw. miêkkiej
polityki globalnej (
), sprowadzaj¹cej siê do
liberalizacji miêdzynarodowej wymiany
produktów i czynników wytwórczych, od
tzw. twardej polityki globalnej (
), której istot¹
jest obecnie tworzenie regionalnych unii
monetarnych, ekonomicznych i politycznych. Oczywicie, prowadzenie tzw.
twardej polityki globalnej w skali ogól-
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nowiatowej mo¿na sobie wspó³czenie
tylko wyobraziæ. W rozwa¿aniach cile
teoretycznych takie postawienie sprawy
jest jednak dopuszczalne.
W rozwa¿aniach zawartych w pierwszych szeciu rozdzia³ach recenzowanej
ksi¹¿ki dominuj¹ wyranie rozwa¿ania
teoretyczne, które profesor Bo¿yk uzupe³nia jednak doæ czêsto przyk³adami
z praktyki gospodarczej. Inaczej jest
w drugiej czêci ksi¹¿ki, któr¹ rozpoczyna rozdzia³ 7. pt.
(
) i w którym autor  definiuj¹c egzemplifikacjê
jako próbê praktycznej weryfikacji zastosowanych instrumentów makro- i makroekonomicznych  faktycznie dokonuje oceny ich wykorzystywania w okresie
powojennym w krajach rozwiniêtych gospodarczo, krajach nowo uprzemys³owionych i krajach rozwijaj¹cych siê. Powo³uje siê przy tym zw³aszcza  odpowiednio  na dotychczasowe dowiadczenia
Stanów Zjednoczonych, Japonii i krajów
Europy Zachodniej, dalej na dowiadczenia tzw. nowo uprzemys³owionych
krajów pierwszej generacji (Korea Po³udniowa, Tajwan, Hong Kong, Singapur,
Brazylia i Meksyk), tzw. krajów nowo
uprzemys³owionych drugiej generacji
(Tajlandia, Indonezja, Malezja, Filipiny,
Cypr, Jordania), tzw. krajów nowo uprzemys³owionych trzeciej generacji (Indie,
Egipt, Argentyna, Chile) oraz na dowiadczeniu tzw. krajów rozwijaj¹cych
siê, które dzieli na ró¿ne podgrupy (np.
tzw. kraje naftowe, najmniej rozwiniête
kraje wiata). Dowiadczenia te reasumuje zawsze nadzwyczaj interesuj¹cymi
wnioskami, które mo¿na sformu³owaæ
tylko i wy³¹cznie dysponuj¹c odpowiednim zasobem wiedzy, ale prawie zawsze
z korzyci¹ dla uwa¿nego czytelnika, co
warto podkreliæ.
Rozdzia³ 8. recenzowanej ksi¹¿ki-podrêcznika nosi tytu³
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(
) przysz³o zapewne profesorowi Bo¿ykowi  uznanemu znawcy problematyki
rozwoju gospodarczego tych krajów 
napisaæ stosunkowo ³atwo. Trzeba jednak od razu dodaæ, ¿e lektura tej czêci
pracy przekonuje zarazem o znajomoci
odpowiednich problemów  od trudnych zagadnieñ teoretycznych pocz¹wszy, a na praktycznych skoñczywszy,
notabene w³¹cznie z przedstawieniem
zarysu perspektyw procesu globalizacji
szeroko rozumianej polityki ekonomicznej krajów Europy rodkowej i Wschodniej. Jestem g³êboko przekonany, ¿e ta
czêæ recenzowanej ksi¹¿ki spotka siê
z du¿ym zainteresowaniem fachowców
nie tylko w tych krajach, a na pewno powinna zainteresowaæ ekonomistów i polityków gospodarczych w Polsce. Studiuj¹c odpowiednie fragmenty wyczuwa siê,
¿e ksi¹¿ka profesora Bo¿yka zainteresuje szerszy kr¹g czytelników.
Powy¿sze stwierdzenia zachowuj¹
swoj¹ aktualnoæ przy lekturze treci 9.
rozdzia³u recenzowanej ksi¹¿ki pt.
(
), w którym Autor siêga zreszt¹ g³êboko do ma³o
w sumie znanych (przynajmniej w Polsce) szeroko rozumianych korzeni spo³eczno-politycznego i ekonomicznego
rozwoju stopniowo wschodz¹cego giganta gospodarki wiatowej. Nie mniej
interesuj¹cy jest zarys specyfiki tzw.
chiñskiej drogi do aktywnego uczestnictwa w tej¿e gospodarce i przedstawione
przewidywania. Odpowiednie problemy
mo¿na przedstawiæ w sposób interesuj¹cy i przekonuj¹cy nie tylko wtedy, gdy
studiuje siê odpowiedni¹ literaturê fachow¹. Profesor Pawe³ Bo¿yk podkrela
jednak w tej czêci pracy w sposób zdecydowany, ¿e od tego trzeba zacz¹æ.
Wreszcie rozdzia³ 10. pod tytu³em
(
) stanowi swoist¹, oryginal-
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n¹ klamrê spinaj¹c¹ przeprowadzone
wczeniej rozwa¿ania. Treæ jego wiadczy o znakomitych zdolnociach profesora Bo¿yka do dokonywania syntez i wysuwania wniosków na przysz³oæ. Objêtociowo jest to rozdzia³ najmniej rozbudowany, ale wyró¿niaj¹cy siê pod wzglêdem jakociowym. Jego lektura zmusza
dodatkowo do wielu refleksji, równie¿
czytelników z Polski, choæ zapewne nie
tylko.
Recenzowana ksi¹¿ka napisana jest
w sposób przemylany i zrozumia³y,
a zarazem stanowi bardzo dobre uzupe³nienie treci wielu renomowanych
podrêczników z zakresu miêdzynarodowych stosunków gospodarczych opublikowanych na wiecie. Moim zdaniem
chodzi o pioniersk¹ publikacjê, przedstawiaj¹c¹ zwiêle i przekonuj¹co podstawowe, istotne problemy z zakresu
ewolucji zagranicznej i miêdzynarodowej polityki ekonomicznej w kierunku
polityki globalnej, od odpowiednich ujêæ
teoretycznych pocz¹wszy, a na tzw. praktyce (dzisiaj i na przysz³oæ) skoñczywszy. Jest to tak¿e publikacja zmuszaj¹ca
do dalszych przemyleñ i g³êbszych analiz. Tym samym zas³uguje niew¹tpliwie
na uwagê.
Osobicie postrzegam równie¿ najnowsz¹ publikacjê profesora Bo¿yka
jako istotny wk³ad do teorii i praktyki
kszta³towania miêdzynarodowej zdolnoci i miêdzynarodowej konkurencyjnoci poszczególnych krajów oraz regionów, a miejscami nawet przedsiêbiorstw, zw³aszcza wielkich korporacji
transnarodowych. Jak wspomnia³em,
ksi¹¿ka zawiera równie¿ wiele elementów z zakresu tzw. makroekonomii gospodarki otwartej, z tym ¿e profesor Bo¿yk
potraktowa³ pewne problemy nieco marginesowo (np. modele równowagi makroekonomicznej czy te¿ modele i teorie
cyklu koniunkturalnego oraz ich implikacje praktyczne).
W recenzowanej ksi¹¿ce Autor zwraca wielokrotnie uwagê na negatywne
ekonomia 18

oddzia³ywanie wielu instrumentów protekcjonizmu (np. ce³ czy poziomem kursu
walutowego) na rozwój gospodarki wiatowej. Sam zdaje siê sk³aniaæ w kierunku
obrony keynesizmu i neokeynesizmu. Ale
tak naprawdê tylko uwa¿ny czytelnik
mo¿e siê doszukiwaæ w pracy autentycznych argumentów zwolenników wolnego
handlu  z jednej strony  oraz argumentów zwolenników polityki interwencjonizmu  z drugiej. Profesor Bo¿yk nie
przedstawia wyranie w pracy zagadnieñ
tzw. strategicznej polityki handlowej,
która jest dla wielu polityk¹ kontrowersyjn¹, ale  jak wiadomo  próbuje siê
j¹ czasem lansowaæ i wrêcz realizowaæ
(np. w Stanach Zjednoczonych). Omija
te¿ tzw. alternatywne koncepcje kszta³towania zagranicznej (czêciowo tak¿e
miêdzynarodowej) polityki ekonomicznej, do których zaliczam konsekwentnie
niemieck¹ koncepcjê zlokalizowanego
konkurowania i konkurencyjnoci w skali miêdzynarodowej, a której przedstawienie i studiowanie wydaje siê byæ u¿yteczne chocia¿by z uwagi na konstytucyjne zapisy o docelowym modelu rozwoju
spo³eczno-gospodarczego Polski, w tym
modelu rozwoju jej zagranicznej i miêdzynarodowej polityki ekonomicznej.
Ogólnie bior¹c, ksi¹¿ka jest wydana
starannie przez renomowane wydawnictwo miêdzynarodowe. W tym kontekcie
mo¿e jednak nieco dziwiæ, ¿e w odnonikach i w bibliografii podano jedynie (dla
przyk³adu) tytu³y ksi¹¿ek w jêzyku polskim bez ich t³umaczenia (w nawiasach)
na jêzyk angielski. ¯a³ujê, bo przecie¿
przeciêtnemu czytelnikowi w wiecie
w³aciwie nic nie mówi treæ ka¿dej
pozycji bibliograficznej z polskim tytu³em. Jest to w ka¿dym razie kwestia do
dyskusji przy dalszych wydaniach ksi¹¿ki, czego profesorowi Paw³owi Bo¿ykowi
¿yczê. A skoro ju¿ mowa o pewnych mankamentach typu technicznego proponujê
rozwa¿enie przez Autora na przysz³oæ
wzbogacenie przypisów oraz  konseekonomia 18
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kwentnie  bibliografii. W ka¿dym razie
w niektórych miejscach (np. na stronach
3, 26 czy 91) Autor powo³uje siê na ród³a
nieco przestarza³e. W bibliografii brakuje mi te¿ wyranie kilku materia³ów ród³owych, zw³aszcza ksi¹¿ki D.M. Hoekmana i M. Kosteckiego
(Oxford
Univerity Press, New York 2001 i nowsze
wydania).
Najnowsza ksi¹¿ka profesora Bo¿yka
to niew¹tpliwie wartociowa oraz potrzebna pozycja w skali miêdzynarodowej i dlatego nie dziwiê siê, ¿e wyda³a j¹
wspomniana wczeniej renomowana oficyna wydawnicza Ashgate z siedzib¹
w Londynie. Jak wynika z dokonanego
przegl¹du treci, Autor umiejêtnie ³¹czy
analizê teoretyczn¹ z analiz¹ dowiadczeñ historycznych i formu³uje w³asne,
niejednokrotnie oryginalne wnioski, które z kolei zmuszaj¹ do wielu refleksji.
Osobicie cieszê siê, ¿e ksi¹¿ka ukaza³a
siê poza granicami kraju i w jêzyku
angielskim. Byæ mo¿e jest to sposób na
wrêcz nagminne powo³ywanie siê wielu
polskich autorów na literaturê zagraniczn¹ (g³ównie w jêzyku angielskim),
tak jakby brakowa³o w³aciwego dorobku
(w tym teoretycznego) we w³asnym kraju.
Tymczasem odpowiedni wk³ad polskich
ekonomistów by³ i pozostaje nadal znaczny. To udowodniono ju¿ wielokrotnie,
równie¿ tym razem.
Recenzowan¹ ksi¹¿kê autorstwa profesora Paw³a Bo¿yka polecam gor¹co
przede wszystkim tym, którzy zamierzaj¹
rozszerzyæ swoj¹ wiedzê z zakresu teorii
i praktyki miêdzynarodowych stosunków
gospodarczych. Rekomendujê j¹ zarazem studentom oraz politykom gospodarczym ró¿nego szczebla, zw³aszcza decyduj¹cym o zagadnieniach makroekonomicznych. Jestem g³êboko przekonany,
¿e uwa¿na lektura recenzowanej pozycji
wydawniczej bêdzie pomocna w ich nauce i pracy.
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