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W³adys³aw Szymañski, Czy
globalizacja musi byæ irracjonalna?,
SGH, Warszawa 2007, s. 250.
Ksi¹¿ka prof. W³. Szymañskiego pojawia siê na rynku wydawniczym w okresie
o¿ywionych dyskusji dotycz¹cych globalizacji. Czytelnik otrzymuje dzie³o interdyscyplinarne, gdzie poruszane problemy rozpatrywane s¹ zarówno z perspektywy ekonomicznej, socjologicznej,
filozoficznej, jak i politycznej. Stanowi to
o unikatowoœci i wyj¹tkowoœci recenzowanej pozycji, a zawarty w niej ³adunek
intelektualny zachêca do dalszych badañ
oraz refleksji. Jednoczeœnie poruszana
tematyka jest szczególnie istotna w kontekœcie problemów dotycz¹cych kierunków procesów integracyjnych na œwiecie, przysz³oœci organizacji miêdzynarodowych, porz¹dku instytucjonalnego
œwiata. Stanowi ona kontynuacjê wczeœniejszych rozwa¿añ Autora dotycz¹cych
globalizacji, a zawartych m.in. w pracach: Globalizacja — wyzwania i zagro¿enia [2001], Interesy i sprzecznoœci globalizacji [2004]. Tym razem jednak czytelnik dostaje do r¹k dzie³o, które zawiera
wizjê problemów globalizacji pog³êbion¹
o aspekty pozaekonomiczne. Wskazuje
na to tak¿e zawartoœæ obszernej bibliografii, aczkolwiek w wielu przypadkach
wystêpuj¹ odwo³ania poœrednie przez
publikacje popularnonaukowe do pozycji zagranicznych. Do autora ksi¹¿ki,
z perspektywy oceny bibliografii, mo¿na
by zastosowaæ maksymê „nie jestem mêdrcem jednej ksi¹¿ki”. Chodzi tu nie
o iloœæ, lecz ró¿norodnoœæ tych¿e pozycji.
Od Marksa i Engelsa, Nietzschego, Freuda poprzez Stiglitza, Friedmana, dysydenta katolickiego Künga, a¿ po œw. Tomasza z Akwinu czy prawicowego historyka F. Konecznego. Wskazuje to równie¿ na erudycjê Autora, zdecydowanie
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przekraczaj¹c¹ utarte schematy i standardy.
Tytu³ ksi¹¿ki ujêty zosta³ problemowo
w formie pytania. Koncepcja taka nie
nale¿y do ³atwych. Czytelnik ma bowiem
prawo oczekiwaæ wyczerpuj¹cej odpowiedzi na zawarte pytanie. Tymczasem
prof. W³. Szymañski dostarcza szerokie
spektrum argumentów podczas analizowanych problemów, zostawiaj¹c jednoczeœnie szeroki obszar do refleksji dla
czytelnika. Jednoczeœnie nakreœla warunki, które powinny byæ spe³nione, aby
badane zjawisko nie by³o nieracjonalne.
Recenzowana pozycja sk³ada siê
z piêciu rozdzia³ów. Uk³ad ten w³aœciwie
eksponuje cele badawcze, a jednoczeœnie w sposób mistrzowski ³¹czy w¹tki teoretyczne z praktycznymi, makro- z mikroekonomicznymi, polskie ze œwiatowymi,
ekonomiczne z filozoficznymi. Œwiadczyæ
to mo¿e o wysokiej jakoœci intelektualnej
zawartych analiz. Jednoczeœnie struktura ksi¹¿ki jest zwarta i czytelna. Mo¿na
jednak¿e mieæ zastrze¿enia co do umiejscowienia rozdzia³u 1.4. Prof. W³. Szymañski rozwa¿a bowiem przejawy nieracjonalnoœci przed zdefiniowaniem tego
pojêcia, które zawar³ dopiero póŸniej.
Jest to istotne z uwagi na tytu³owy problem ksi¹¿ki.
G³ówna hipoteza w recenzowanej
pracy zak³ada, ¿e „…bardzo wiele sprzecznoœci i nieracjonalnoœci we wspó³czesnych mechanizmach spo³eczno-ekonomicznych jest wynikiem nie tyle samej
globalizacji, ile niekompletnoœci jej procesu…”. Jest to konkluzja inspiruj¹ca
i wnosz¹ca jednoczeœnie oryginalne wartoœci do nauki. Szczególnie cenne wydaje
siê przeprowadzona przez Autora identyfikacja przyczyn i skutków owej niekompletnoœci. Autor wskazuje m.in. na coraz
wiêkszy rozdŸwiêk miêdzy sfer¹ makroi mikroekonomiczn¹, kapita³em a prac¹,
dysparytety spo³eczne, zagro¿enia ekologiczne. Procesy te wi¹¿¹ siê ze s³abniêciem funkcji pañstwa, przy jednoczesnym braku adekwatnej koordynacji miêdzynarodowej w sferze ekonomicznej
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i politycznej. Szczególnym wyzwaniem
XXI w., jak podkreœla prof. W³. Szymañski (s. 21), jest problem nierównowagi
miêdzy poziomem mikro- i makroekonomicznym, czyli ograniczone mo¿liwoœci
godzenia interesu jednostek z interesem
ca³ej zbiorowoœci. Funkcje pañstwa zostaj¹ scedowane na rynek, co prowadzi
do rozwoju niezrównowa¿onego w sensie
spo³ecznym i cywilizacyjnym oraz do
os³abienia demokracji. Jak to podnosi
Autor, dramatyczny wybór miêdzy niszczeniem gospodarki a spo³eczeñstwa
oraz pomiêdzy celami doraŸnymi i d³ugofalowymi generuje problemy i koszty,
które przy obecnej konstrukcji instytucjonalnej œwiata s¹ trudne do rozwi¹zania. Nale¿a³oby, jak zauwa¿ono w ksi¹¿ce, zdefiniowaæ i skonkretyzowaæ pojêcia dobra globalnego w celu oceny racjonalnoœci procesów ekonomicznych. Przy
czym wskazane by³oby racjonalnoœæ oceniaæ z perspektywy analizy celów, jakie
sobie stawia cz³owiek — co jest dla niego
dobre, a co niebezpieczne, jak podaje
Autor za prof. J. Pajestk¹. Bez tego nastêpuje fa³szywe wartoœciowanie jednych
procesów przy deprecjacji innych, co
prowadzi to trudnych do przewidzenia
konsekwencji, a nawet chaosu. Jednoczeœnie sfera spo³eczna, ekonomiczna,
œrodowiskowa zak³adaj¹ potrzebê realizacji okreœlonej racjonalnoœci. Bêdzie
ona jednak cz¹stkowa z punktu widzenia
racjonalnoœci globalnej i w tym sensie
irracjonalna, co stanowi o niekompletnoœci procesów globalizacji. To, co bowiem jest racjonalne dla przedsiêbiorcy
w zakresie maksymalizacji zysków, nie
oznacza racjonalnoœci dzia³añ egzystencjalnych. St¹d powstaje b³¹d z³o¿enia, na
który zwrócono uwagê. Dlatego ca³oœæ
nie mo¿e byæ traktowana jako suma czêœci ze wzglêdu na brak koherencji optimów cz¹stkowych. Uwa¿am, ¿e ranga tego problemu nale¿y do jednych z najbardziej znacz¹cych w prezentowanej ksi¹¿ce. Przyjmuj¹c nawet, ¿e proces ten jest
gr¹ z wynikiem dodatnim, to rosn¹ce dysproporcje dochodowe prowadz¹ do dez-
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integracji spo³ecznej (s. 37). Dlatego Autor widzi potrzebê rozwoju badañ megaekonomicznych (s. 86), co powinno byæ
brane pod uwagê w uczelniach o profilu
ekonomicznym. Jednoczeœnie, jak odkrywczo zauwa¿a prof. W³. Szymañski,
problem polaryzacji wewnêtrznej staje
siê coraz powa¿niejszy, a rozwój gospodarczy wcale nie ogranicza destabilizacji
spo³ecznej (s. 46). Teza ta zas³uguje na
szersz¹ dyskusjê. Dotychczas bowiem
dominowa³y pogl¹dy odmienne. Mo¿e to
bowiem oznaczaæ, ¿e rozwojowi gospodarczemu towarzyszy nieadekwatna koordynacja ze strony pañstwa w zakresie
redystrybucji bud¿etowej, tworzenia legislacji kszta³tuj¹cych warunki dzia³ania
podmiotów gospodarczych (m.in. kodeks
pracy).
Globalizacja zwiêksza u³omnoœci rynku g³ównie w zakresie wzrostu ograniczeñ doskona³ej konkurencji. W konsekwencji jednostronne ³agodzenie skutków
mechanizmu rynkowego dla podmiotów
aktywnie uczestnicz¹cych w tych procesach (poprzez koncentracjê struktur rynkowych: monopolizacjê i oligopolizacjê)
sprawia, ¿e roœnie nacisk na interwencjê
pañstwa ze strony grup wy³¹czonych
z dobrodziejstw tych zjawisk i w ten sposób deprecjonowanych, m.in. rolników.
Mechanizm rynkowy dokonuje tu redystrybucji wartoœci dodanej, deprecjonuj¹c rolnictwo. Zjawiska te wyzwalaj¹
presjê ze strony œrodowisk rolniczych na
zwiêkszenie udzia³u rolnictwa w podziale PKB, pe³niejsz¹ integracjê z otoczeniem m.in. poprzez rozwój instytucjonalny, co sprowadza siê do dzia³añ
pañstw w zakresie neutralizowania pog³êbiaj¹cych siê dysparytetów (strukturalnych, dochodowych, cywilizacyjnych).
To z kolei jest utrudnione, jak s³usznie
zauwa¿a prof. W³. Szymañski, z uwagi na
os³abianie roli pañstwa w gospodarce
w wyniku procesów globalizacji. Jedn¹
z mo¿liwoœci przeciwdzia³ania tym negatywnym zjawiskom, mo¿e byæ integracja krajów w danym regionie np. UE.
W wyniku tego procesu, przez realizacjê
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Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), nastêpuje internacjonalizacja efektów zewnêtrznych zwi¹zanych np. z handlem
zagranicznym, co wzmacnia tak¿e pozycjê konkurencyjn¹ na rynku œwiatowym
krajów uczestnicz¹cych w integracji.
W warunkach globalizacji pierwszorzêdn¹ rolê, jak wynika z wywodów Autora, odgrywa popyt zewnêtrzny, a brak
aktywnoœci krajowej mo¿e byæ substytuowany aktywnoœci¹ zagranicy. Makroekonomia zmienia przeto swój punkt widzenia ze wzglêdu na zakres optymalizacji
funkcji handlu zagranicznego. Podnoszenie przeciêtnej aktywnoœci wykorzystania zasobów odnosi siê ju¿ do skali kontynentalnej b¹dŸ œwiatowej, a nie krajowej. Klasyczne keynesowskie podejœcie
w teorii ekonomii wymaga wiêc zmodyfikowania. Prowadzi to do asymetrii miêdzy zagro¿eniami globalnymi a mo¿liwoœciami ich neutralizacji (s. 21). Ponadto, jak dostrze¿ono, konieczna staje siê
reorientacja celów makroekonomicznych z o¿ywiania popytu na rynku wewnêtrznym w kierunku rynku globalnego, co prowadzi do wsparcia konkurencyjnoœci krajowych zasobów gospodarczych. Mo¿na jednak¿e zastanowiæ siê
w tym miejscu, czy nie wspomaga to prymatu mikroekonomicznych dostosowañ,
co z kolei zwiêksza niekompletnoœæ globalizacji ze wzglêdu na b³¹d z³o¿enia?
Diagnozuj¹c mechanizmy rozwoju
gospodarczego wspó³czesnego œwiata,
prof. W³. Szymañski dostrzega paradoksy. W celu unikniêcia œwiatowego kryzysu ekonomicznego kraje biedniejsze (np.
Chiny), które powinny byæ odbiorcami
kapita³u, finansuj¹ ¿ycie ponad stan spo³eczeñstw zamo¿nych np. Amerykanów
(s. 33). Dzia³ania Miêdzynarodowego
Funduszu Walutowego staj¹ siê w tych
warunkach mniej skuteczne. W interesie
zarówno Chin, jak i USA le¿y podtrzymywanie obecnej sytuacji. Pojawia siê
w zwi¹zku z tym kwestia, czy istniej¹ granice jej rozwoju? Niewykluczone, ¿e stanowiæ je bêdzie recesyjna faza cyklu
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koniunkturalnego, która w koñcu dotknie gospodarkê chiñsk¹.
Symptomy globalizacji w historii gospodarczej œwiata wystêpowa³y wielokrotnie. W tym kontekœcie mo¿na polemizowaæ z tezami zwartymi w ksi¹¿ce prof.
W³. Szymañskiego. Doœwiadczenia historyczne wskazuj¹ raczej na cykliczny rozwój œwiata oparty na sta³ej strukturze
procesów rozwojowych, co mo¿na uto¿samiaæ z determinizmem historycznym
(Althuser, Balibar). Autor wyra¿a nieco
agnostyczne przekonanie co do nieuchronnoœci procesów globalizacji i niczym nieograniczonego rozwoju tych zjawisk, aczkolwiek dostrzega, ¿e powróciliœmy do czasów sprzed wielkiego kryzysu
gospodarczego, gdzie dominowa³o podejœcie mikroekonomiczne (s. 77). W efekcie
w zbyt s³abym zakresie nie docenia barier ograniczaj¹cych ekspansjê tego procesu, co jest za³o¿eniem idealizuj¹cym.
Chodzi tu m.in. o spo³eczn¹ akceptacjê
rosn¹cych dysproporcji, znaczenie ruchów ekologicznych, konsumenckich.
Sk¹d bowiem pewnoœæ, ¿e kolejne akcje
terrorystyczne czy niepokoje spo³eczne
w krajach zamo¿nych (tak jak to np. mia³o miejsce we Francji) nie wymusz¹
okreœlonych dzia³añ prospo³ecznych nie
tylko na szczeblu rz¹dowym, ale tak¿e
globalnym. To samo dotyczyæ mo¿e tak¿e
zagadnieñ ekologicznych, pod wp³ywem
coraz czêœciej powtarzaj¹cych siê anomalii meteorologicznych, epidemii. Warto tu jednak podkreœliæ, ¿e ta agnostyczna postawa w recenzowanej ksi¹¿ce jest
mniej wyraŸna ni¿ we wczeœniejszych
pozycjach ze wzglêdu na przedstawione
konstruktywne propozycje ograniczaj¹ce
niekompletnoœæ procesów globalizacji,
a dotycz¹ce ustanowienia stosownych
urzêdów, wspó³pracy miêdzynarodowej
(rozdz. V).
Do zalet ksi¹¿ki zaliczyæ nale¿y tak¿e
wnikliw¹ analizê zale¿noœci pomiêdzy
ekonomi¹ a polityk¹. Analizowane s¹
m.in. przyk³ady Chin i Indii w zakresie
budowy autostrad, wskazuj¹ce na to, ¿e
w globalnej konkurencji system autory-
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tarny mo¿e wygrywaæ z demokracj¹
(s. 26). Realizacja inwestycji infrastrukturalnych bez zapewnienia nale¿ytych
praw obywateli przynosi wysok¹ skutecznoœæ. Wynikaj¹ce st¹d wnioski s¹ prowokuj¹ce. Wywo³uje to pytanie o rolê demokracji (czy ewentualnie zast¹pienie jej
merytokracj¹) w rozwoju wspó³czesnych
spo³eczeñstw czy o granice autorytarnych dzia³añ w sferze gospodarczej. Zagadnienia te mog³yby byæ równie dobrze
treœci¹ kolejnej ksi¹¿ki.
W pracy podniesiono tak¿e interesuj¹c¹ kwestiê dotycz¹c¹ wartoœci u¿ytkowej i wymiennej. Globalizacja zwiêksza
znaczenie drugiej z wymienionych.
W konsekwencji roœnie znaczenie marketingu w procesach gospodarczych, co
prowadzi do tworzenia pozornych potrzeb. Konsumenci mog¹ wiêc nie zaspokajaæ istotnych potrzeb egzystencjalnych. Rynek z kolei nie jest tworzony
przez suwerennych autonomicznych
konsumentów, którzy przes¹dzaj¹ o alokacji czynników wytwórczych. Jest to
wiêc zaprzeczenie klasycznych zasad
ekonomii A. Smitha. Nie bez znaczenia
dla zrozumienia procesów globalizacji
jest analiza skutków mikroekonomicznego charakteru globalizacji. Szczególnie
oryginalna wydaje siê konkluzja, i¿
„…mikroekonomiczny charakter globalizacji, prowadz¹c do ograniczenia ekonomicznej koordynacji i sterowania
popytem globalnym, wymusza intensyfikacjê mikroekonomicznych form walki
z barierami popytu…”. Mo¿na wiêc
stwierdziæ, i¿ im bardziej niekompletna
i tym samym irracjonalna jest globalizacja, tym wiêksza rola marketingu w dzia³alnoœci podmiotów gospodarczych. Istotna jest równie¿ w tym wypadku rola
œrodków przekazu: telewizji, prasy, internetu, które mog¹ lansowaæ okreœlone
idee zgodnie z interesami ich w³aœcicielami. Dlatego obecnie mo¿na zauwa¿yæ
asymetriê w zakresie reprezentowania
w mediach ró¿nych opcji ekonomicznych
w gospodarce na rzecz liberalizmu gospodarczego z uwagi na dominuj¹c¹ rolê
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kapita³u. Nie mo¿na natomiast bez
zastrze¿eñ zaakceptowaæ pogl¹du Autora, i¿ wobec koniecznoœci zniszczenia
wielu stereotypów myœlowych wielk¹
rolê ma twórcza destrukcja w myœleniu
(s. 157). Byæ mo¿e chodzi tu raczej o zdolnoœæ do szybkiej adaptacji w myœleniu
czy nabierania wiêkszego dystansu do
wczeœniej stworzonych teorii przez ich
czêstsz¹ weryfikacjê z rzeczywistoœci¹.
Trudno bowiem kreowaæ kolejne innowacje bez znajomoœci i ulepszeñ wczeœniejszych.
Istotne dla konstrukcji pracy s¹ w¹tki
rozwa¿añ dotycz¹ce wariantów dostosowañ do procesów globalizacji, co jest
wartoœci¹ poznawcz¹ ksi¹¿ki. Prof. W³.
Szymañski przedstawi³ tu trzy modele
dostosowañ:
neoliberalny,
chiñski
i skandynawski. W pierwszym z wymienionych globalizacja traktowana jest jako wy¿szy etap rozwoju gospodarki rynkowej. Os³abianie pañstwa jest tu naturalnym elementem przekszta³ceñ strukturalnych. Zdecydowanie odmiennie
przedstawia siê model skandynawski.
W tym przypadku dostosowania do globalizacji maj¹ charakter aktywny i polegaj¹ na d³ugofalowym wsparciu konkurencyjnoœci zasobów oraz kapita³u spo³ecznego. Z kolei wariant chiñski bazuje
na: utrzymywaniu sta³ego podwartoœciowego kursu walutowego, wy³¹czeniu nap³ywu kapita³u portfelowego, braku szerszych zabezpieczeñ spo³ecznych, liberalnych stosunkach pracy (bez zwi¹zków
zawodowych) i szerokich mo¿liwoœciach
tworzenia przedsiêbiorstw przez podmioty zagraniczne, silnym sektorze pañstwowym, autorytarnym systemie sprawowania w³adzy. Realizowane jest to
w warunkach znacznych zasobów pracy
i przy wysokiej stopie oszczêdnoœci. Powoduje to eksport chiñskich oszczêdnoœci do USA poprzez wykup obligacji. Dotychczas wydawaæ by siê mog³o, ¿e sukcesy gospodarki chiñskiej wskazuj¹ na
przewagê tego modelu gospodarki, który
by³by alternatyw¹ dla wielu krajów s³abiej rozwiniêtych. Tymczasem wyraŸna
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dysproporcja pomiêdzy rozwojem ekonomicznym a spo³ecznym w tym wariancie
ka¿e zastanowiæ siê nad ograniczeniami
tego modelu.
Szczególnie interesuj¹ce i wywo³uj¹ce refleksje s¹ treœci ksi¹¿ki dotycz¹ce
propozycji ograniczenia irracjonalnoœci
globalizacji (rozdzia³ V). Ta warstwa
aplikacyjna zas³uguje na uznanie. Prof.
W³. Szymañski postuluje dzia³ania koordynacyjne na szczeblu globalnym,
w³¹cznie z systemem skutecznej egzekucji sankcji. Chodzi bowiem o to, aby ograniczyæ transfer kosztów wywo³ywanych
przez transnarodowe korporacje na œrodowisko, pracobiorców, spo³eczeñstwo.
Dlatego potrzebne jest wspó³dzia³anie
miêdzy pañstwami. Takim przyk³adem
mo¿e byæ UE, która mog³aby byæ inicjatorem dzia³añ globalnych, zwiêkszaj¹cych
koordynacjê. Dzia³ania w tym zakresie
powinny byæ realizowane mo¿liwie szybko. Nie bez znaczenia pozostaje tak¿e
zmiana mentalnoœci elit i spo³eczeñstw
krajów rozwiniêtych. Dotychczasowe forsowanie przez nie na œwiecie oœwieceniowych idei uniwersalizmu spo³ecznego, ignoruj¹cego zró¿nicowania kulturowe, wywo³uje konflikty i napiêcia. Autor
proponuje trzy fazy dochodzenia do nowego porz¹dku instytucjonalnego œwiata, który ogranicza³by irracjonalnoœæ globalizacji i wynikaj¹ce st¹d zagro¿enia.
Dlatego celowe by³oby stworzenie globalnych urzêdów. Problematyczna wydaje siê natomiast globalizacja polityczna
i stworzenie np. rz¹du œwiatowego. Trudno bowiem oczekiwaæ, aby na jego czele
stali eksperci kieruj¹cy siê wy³¹cznie
interesem globalnym, a nie swojego kraju czy korporacji transnarodowych. Mog³oby to nawet prowadziæ w skrajnej formie do dominacji na œwiecie spo³eczeñstw helotów. Inn¹ alternatyw¹ mo¿e
byæ natomiast rozwój integracji regionalnych, np. na kszta³t UE, a nastêpnie œciœlejsza wspó³praca pomiêdzy tymi ugrupowaniami, co mog³oby ucywilizowaæ
globalizacjê.
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W ksi¹¿ce zawarto równie¿ ocenê polskich dostosowañ do globalizacji. Nie s¹
one pozytywne. Przede wszystkim transformacja ustrojowa nie osi¹gnê³a modelu kapitalizmu nadreñskiego, tj. spo³ecznej gospodarki rynkowej. Jednoczeœnie
w procesach przemian spo³eczno-gospodarczych nie wziêto pod uwagê globalizacji. W konsekwencji brakowa³o strategii przygotowuj¹cych zasoby krajowe
na wzrost konkurencyjnoœci globalnej.
Nie bez znaczenia by³a tak¿e w tym wypadku pasywna polityka kursowa. Autor
stoi na stanowisku, ¿e w interesie Polski
nale¿y umacniaæ ponadnarodowe instytucje unijne i jednoczeœnie mo¿liwie
szybko wprowadziæ euro. Wobec braku
odniesienia siê do problematyki koordynacji interesów krajowych ze wspólnotowymi sk¹d pewnoœæ, ¿e to co racjonalne
dla ca³ej UE bêdzie tak¿e dla poszczególnych jej cz³onków?
Z listy „drobnych potkniêæ” w recenzowanej ksi¹¿ce zaliczyæ mo¿na powtórzenia treœci dotycz¹ce np. relacji ekonomicznych Chiny–USA. Prof. W³. Szymañski wymienia kapita³ portfelowy i spekulacyjny roz³¹cznie (s. 28), tymczasem
z natury rzeczy pierwszy z wymienionych
jest jednoczeœnie spekulacyjny. Nie do
koñca wiadomo, co Autor mia³ na myœli
u¿ywaj¹c sformu³owania „..odpowiednio
kompatybilna polityka gospodarcza…”
(s. 85).
W podsumowaniu mo¿na stwierdziæ,
¿e recenzowana ksi¹¿ka zas³uguje na jak
najszersze upowszechnienie. Mo¿e byæ
adresowana z powodzeniem do ekonomistów, socjologów, polityków, ekologów,
filozofów, studentów czy po prostu do ludzi, którym zale¿y na lepszym poznaniu
œwiata ni¿ jedynie z mediów czy obiegowych opinii. Bogactwo myœli, hipotez
i wniosków, które przedstawia prof. W³.
Szymañski, mo¿e zadowoliæ najwybredniejszego odbiorcê. Szczególnie chodzi
tu o rozpoznanie mechanizmów procesów globalizacji, zdiagnozowania jej niekompletnoœci, wskazania na propozycjê
stworzenia nowej architektury instytu-
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cjonalnej wspó³czesnego œwiata, a przede wszystkim uœwiadomienie czytelnikom autodestrukcji procesów globalizacji. Na uwagê zas³uguje tak¿e wysoki poziom syntez. Poruszone w¹tki polemiczne, nieco mniej gruntowne wyeksponowanie niektórych zagadnieñ wynikaj¹
z ró¿norodnoœci poruszanych kwestii
i stanowi¹ szerok¹ platformê do dyskusji
na temat przysz³oœci procesów globalizacji. Autor ma du¿y, powszechnie znany
i akceptowany dorobek naukowy, który
umiejêtnie zdyskontowa³. Bardzo dobry
styl narracji i warsztat pisarski (z wyj¹tkiem drobnych powtórzeñ tekstu) sprawiaj¹, i¿ jej lektura mo¿e zadowoliæ szerokie grono czytelników.
Aleksander Grzelak

Stanis³aw Flejterski, Metodologia
finansów. Podrêcznik akademicki,
Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2007.
Ksi¹¿kê profesora S. Flejterskiego
nale¿y traktowaæ jako pozycjê wyj¹tkow¹
z tego przede wszystkim powodu, i¿ jest
to zwarte, kompleksowe studium poœwiecone metodologicznym aspektom nauki
finansów z uwzglêdnieniem teoretycznego i praktycznego wymiaru tej dyscypliny
wiedzy, a tak¿e jej miejsca wœród innych
nauk ekonomicznych i pozaekonomicznych.
Zastosowana w recenzowanej ksi¹¿ce
metoda postêpowania badawczego jest
niew¹tpliwie efektem przyjêtego we
wstêpie stanowiska autora, który stwierdza, i¿ „nauka o finansach uwa¿ana jest,
nie tylko przez finansistów, za królow¹
wœród nauk ekonomicznych” (s. 9). Po
takim stwierdzeniu profesor Flejterski
formu³uje cel podjêtego przedsiêwziêcia
naukowego pisz¹c „w niniejszym studium podjêta zosta³a próba ukazania
metodologicznego statusu nauki finansów i zaprezentowania jej pozycji w systemie wspó³czesnych nauk ekonomicznych” (str. 9).
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Autor tej niezwykle interesuj¹cej,
pouczaj¹cej, wa¿nej nie tylko dla teorii,
ale i praktyki finansowej ksi¹¿ki, jest
znanym i cenionym badaczem tej, jak to
sam okreœli³, królewskiej dyscypliny wiedzy. Nale¿y do nielicznej grupy polskich
autorów, którzy podejmowali b¹dŸ podejmuj¹ rozwa¿ania metodologiczne.
Posiadaj¹c ogromn¹ wiedzê teoretyczn¹
z zakresu finansów, powa¿ne doœwiadczenia praktyczne, realizuj¹c wiele funkcji i zadañ dydaktycznych, a nawet publicystycznych, dysponuj¹c doskona³ym
warsztatem naukowym móg³ sobie pozwoliæ na podjêcie siê tego trudnego, odpowiedzialnego i jak¿e po¿ytecznego,
a jednoczeœnie ryzykownego zadania naukowego. Dziêki takim w³aœciwoœciom
badawczym, swojej dociekliwoœci oraz
systematycznoœci i konsekwencji w realizacji precyzyjnie okreœlonego zamierzenia uda³o siê zrealizowaæ to, ¿e „ksi¹¿ka
ta nie mia³a byæ i nie jest rodzajem
«ksi¹¿ki kucharskiej» dla finansistów,
dotyczy przy tym g³ównie metodologii,
a nie metodyki” (s. 12).
Dla wstêpnego scharakteryzowania
efektów podjêtego wysi³ku pos³u¿ê siê
kilkoma cytatami wybranymi z wprowadzenia do rozwa¿añ sk³adaj¹cych siê na
treœæ ca³ej ksi¹¿ki. Oto sformu³owania
potwierdzaj¹ce merytoryczn¹ atrakcyjnoœæ recenzowanego studium:
• „wydaje siê, ¿e w praktyce nie powinna wchodziæ w rachubê ani programowa antymetodologicznoœæ, ani te¿
tzw. przemetodologizowanie” (s. 10),
•

„zainteresowanie metodologi¹ wynika jednak nie tylko z motywacji poznawczych i intelektualnych, lecz
przede wszystkim praktycznych, rozumianych jako d¹¿enie do ulepszania
stanu nauk” (s. 11),

•

„charakterystyczn¹ cech¹ tej pracy,
odró¿niaj¹c¹ j¹ od wielu dotychczasowych rozpraw, jest nawi¹zanie do
nurtu w teorii, który okreœla siê mianem zintegrowanego podejœcia (unified approach), polegaj¹cego na œci-
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s³ym ³¹czeniu ze sob¹ ekonomicznych
i szeroko pojmowanych pozaekonomicznych (g³ównie instytucjonalnych) czynników” (s. 14),
• „myœl¹ przewodni¹ niniejszych rozwa¿añ jest pogl¹d, ¿e nauka finansów
jest jednoœci¹ w ró¿norodnoœci, a refleksja nad jej statusem metodologicznym oparta jest na tzw. uporz¹dkowanym eklektyzmie” (s. 14).
Podzielam wyra¿one w powy¿szych
cytatach opinie i przedstawione cechy
recenzowanej ksi¹¿ki. Autor poczynaj¹c
od wstêpu poprzez kolejne rozdzia³y i zakoñczenie, ze znan¹ i ciesz¹c¹ siê szacunkiem i uznaniem w œrodowisku finansowym, komfortow¹ dla czytelnika, umiejêtnoœci¹ jasnej i przekonuj¹cej prezentacji wa¿nych, ale niejednokrotnie trudnych, a nawet czêsto dyskusyjnych problemów, najpierw wyk³ada swoje intencje badawcze, potem kolejno charakteryzuje poszczególne elementy specyfiki nauki finansów oraz — podsumowuj¹c wywody — wskazuje na zalety znajomoœci
problemów metodologicznych dla teorii
ekonomii czy finansów, ale tak¿e dla
praktycznego zastosowania wyników badañ w tych dyscyplinach wiedzy.
Przyjêty i wyraŸnie okreœlony we
wstêpnej czêœci cel pracy, a tak¿e konsekwentnie przestrzegane za³o¿enia metodologiczne zdecydowa³y o strukturze
ksi¹¿ki sk³adaj¹cej siê z siedmiu rozdzia³ów. Strukturê tê mo¿na z powodzeniem
okreœliæ jako wyraz determinacji, systematycznoœci i konsekwencji autora w realizacji podjêtego zobowi¹zania naukowego.
Tytu³y i struktura poszczególnych
rozdzia³ów precyzyjnie informuj¹ czytelnika o merytorycznej ich zawartoœci.
Rozdzia³ pierwszy posiada wyraŸnie
charakter wprowadzaj¹cy do dalszych
rozwa¿añ, bardziej szczegó³owo odnosz¹cych siê do nauki finansów i jej metodologicznych aspektów. Tytu³ i treœæ
tego fragmentu wskazuj¹ na koncentracjê procesu badawczego na trzech gru-
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pach problemów: metodologii nauki finansów, relacji z metodologi¹ nauk
i relacji z metodologi¹ nauk ekonomicznych.
Prezentacja statusu i pozycji nauki finansów (rozdzia³ drugi) w systemie nauk
obejmuje bardzo ciekawy zestaw problemów dotycz¹cych: pojêcia nauki, cech
i kryteriów nauki, funkcji nauki, relacji
klasyfikacji nauk z naukami ekonomicznymi, osobliwoœci nauki finansów i innych nauk ekonomicznych. Tylko pozornie rozdzia³ ten ma charakter definicyjno-klasyfikacyjny. Autorskie komentarze
i interpretacje wzbogacaj¹ walory poznawcze tego fragmentu ksi¹¿ki.
Przedmiotem rozdzia³u trzeciego jest
struktura wspó³czesnej nauki finansów.
Wstêpne rozwa¿ania dotycz¹ce genezy
i stadiów rozwoju nauki finansów, ryzyka
i niepewnoœci w wspó³czesnych finansach oraz relacji miêdzy procesami globalizacji i finansami zosta³y mocno
wzbogacone o charakterystykê subdyscyplin wspó³czesnej nauki finansów (finanse globalne i miêdzynarodowe, finanse publiczne, finanse rynków i instytucji
finansowych, finanse przedsiêbiorstw
i finanse gospodarstw domowych) a tak¿e
nowych subdyscyplin i nurtów w nauce
finansów (finanse sfery nieformalnej,
e-finanse, mikrofinanse, finanse instytucji pozarz¹dowych, finanse behawioralne). Przedstawione charakterystyki ukazuj¹ specyfikê i z³o¿onoœæ wspó³czesnych
finansów obs³uguj¹cych coraz to szerszy
kr¹g korzystaj¹cych z funkcji realizowanych przez finanse.
Na ow¹ specyfikê i z³o¿onoœæ wp³ywa
równie¿ otoczenie wspó³czesnej nauki finansów, a zw³aszcza relacje miêdzy nauk¹ finansów a wybranymi dyscyplinami
nauki. Wœród tych wybranych dyscyplin
obiektem szczególnego zainteresowania
profesora S. Flejterskiego s¹ zarówno
pozosta³e nauki ekonomiczne jak i takie
dyscypliny jak: filozofia, socjologia, psychologia, historia, geografia, demografia, matematyka i dyscypliny pokrewne,
nauki polityczne, nauki prawne, etyka.
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W swoich dociekaniach metodologicznych autor recenzowanej ksi¹¿ki umieœci³ równie¿ problemy przedmiotu nauki,
zjawiska i procesy oraz stosunki finansowe jako przedmiot nauki finansów, ale
równie¿ abstrakcje nauki finansów, analizuj¹c przy tym: kategorie finansowe,
prawa (tendencje) nauki finansów, zasady finansów, modele w nauce finansów,
teorie finansów. Uzupe³niaj¹cym elementem przeprowadzonej w rozdziale
pi¹tym analizy s¹ relacje miêdzy nauk¹
(teori¹) finansów a instrumentami finansowymi.
Dla mnie jako czytelnika i recenzenta
ksi¹¿ki profesora Flejterskiego szczególnie interesuj¹cymi, wa¿nymi z merytorycznego i poznawczego punktu widzenia, fragmentami pracy s¹ dwa ostatnie
rozdzia³y: szósty, poœwiêcony metodzie
nauki finansów, orientacjom metodologicznym i procedurom badawczym oraz
siódmy, w którym zaprezentowana zosta³a teoretyczna konceptualizacja i zarys
programu badawczego komparatystyki
finansowej.
Przedmiotem zainteresowania badawczego autora w rozdziale szóstym s¹
zagadnienia zwi¹zane z rol¹ analizy wielo- i interdyscyplinarnej, ogóln¹ charakterystyk¹ procedury badawczej w nauce
finansów, ogóln¹ metod¹ badañ oraz wybranymi metodami szczegó³owymi stosowanymi w badaniach nauki finansów
(indukcja i dedukcja, analiza i synteza,
eksperyment w finansach, metody socjologii, psychologii, prakseologiczne, iloœciowe, wielowymiarowa analiza porównawcza)
Za s³uszny i wielce pouczaj¹cy uznajê
wybór grup problemów, które sta³y siê
przedmiotem rozwa¿añ w rozdziale siódmym. S¹ to: geneza i wstêpna koncepcja
komparatystyki finansowej, g³ówne pytania i problemy badawcze komparatystyki
finansowej ze studiami przypadków,
problem transferability, nowy paradygmat nauki finansów w warunkach gospodarki wysokiego ryzyka i procesów globalizacji.
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Treœæ, struktura oraz zakres omawianych w dwóch ostatnich rozdzia³ach
ksi¹¿ki zagadnieñ potwierdza to, co ju¿
wstêpnie, wczeœniej sygnalizowa³em,
a mianowicie, ¿e podj¹æ siê tego trudnego oraz odpowiedzialnego zadania móg³
tylko autor posiadaj¹cy ogromn¹ wiedzê,
doœwiadczenie zawodowe i dydaktyczne
w sferze finansów, a tak¿e stoj¹cy na najwy¿szym poziomie warsztat naukowy.
Zakoñczenie stanowi krótkie, ale
niezwykle obrazowe podsumowanie
przeprowadzonych rozwa¿añ, zawieraj¹ce wiele bardzo cennych opinii, spostrze¿eñ i postulatów. Z tego te¿ wzglêdu,
podobnie jak w czêœci wstêpnej recenzji,
pos³u¿ê siê tu kilkoma cytatami zaczerpniêtymi z tego podsumowania. Symbolizuj¹ one, tak mi siê przynajmniej wydaje,
stosunek autora ksi¹¿ki do badanych,
metodologicznych problemów nauki finansów. Stosunek ten cechuje z jednej
strony powagê z jak¹ profesor S. Flejterski odnosi siê do wspó³czesnej i przysz³ej
nauki finansów, a z drugiej du¿y pragmatyzm wynikaj¹cy z ogromnej Jego wiedzy
i doœwiadczenia. Za szczególnie interesuj¹ce i cenne uwa¿am nastêpuj¹ce spostrze¿enia:
•

„wydaje siê, ¿e w ka¿dym przypadku
nale¿a³oby d¹¿yæ do poszukiwania
z³otego œrodka miêdzy Scyll¹ finansowego woluntaryzmu a Charybd¹ finansowego dogmatyzmu (doktrynerstwa, ortodoksji, fundamentalizmu”
(s. 237).

•

„finanse przysz³oœci, podobnie jak
ca³a ekonomia, musz¹ byæ w znacznym stopniu inne ni¿ obecne. Czas
poka¿e, czy atrybutami tej nowej nauki finansów bêd¹ prostota, precyzja
i piêkno, a tak¿e czy przysz³ym finansistom uda siê po³¹czyæ walory podejœcia matematyzuj¹cego z zaletami
podejœcia socjologizuj¹cego (czy te¿
psychologizuj¹cego)” (s. 238).

Bibliografia obejmuje imponuj¹cy
wykaz pozycji zwi¹zanych z obszarami
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badañ przeprowadzonych w ksi¹¿ce,
w tym wiele obcojêzycznych.
Sformu³owane na zakoñczenie ka¿dego rozdzia³u pytania kontrolne, a tak¿e
umieszczony w koñcowej czêœci ksi¹¿ki
indeks rzeczowy wzbogacaj¹ walory dydaktyczne ksi¹¿ki.
Koñcz¹c recenzjê pracy profesora
Flejterskiego pragnê jeszcze raz podkreœliæ to, i¿ jest to pozycja niezwykle
wa¿na dla rozwoju teorii finansów i ich
praktycznego zastosowania. Nie mam
w¹tpliwoœci, i¿ stanowiæ bêdzie powa¿ny
wk³ad autorski profesora Flejterskiego
w dzie³o umacniania roli finansów w nauce w ogóle, a w szczególnoœci w grupie
nauk ekonomicznych. Gor¹co polecam
ksi¹¿kê szerokiemu gronu odbiorców
z ¿yczeniami przyjemnej i satysfakcjonuj¹cej lektury.
Bogus³aw Pietrzak

Pawe³ Bo¿yk, Miêdzynarodowe
stosunki ekonomiczne, Wyd. PWE,
Warszawa 2008, 424 s.
Nowy podrêcznik profesora Paw³a
Bo¿yka jest autentycznym wydarzeniem
na naszym rynku wydawniczym. Mamy tu
do czynienia ze swoistym podsumowaniem 45-letniej pracy twórczej i dydaktycznej Autora, w ramach której powsta³o kilkaset publikacji naukowych w kilku
jêzykach, w tym ponad 60 monografii i 11
podrêczników. Profesor Bo¿yk wyk³ada³
w kilku uczelniach krajowych i zagranicznych, z Uniwersytetem Narodów
Zjednoczonych w³¹cznie.
Istotne znaczenie mia³ równie¿ bezpoœredni kontakt Autora z praktyk¹ gospodarcz¹, utrwalony nawyk jej bacznej
obserwacji oraz bezpoœrednie zaanga¿owanie w doradztwo ekonomiczne.
Wszystko to pozwoli³o Autorowi wydŸwign¹æ swój nowy podrêcznik na wy¿yny
nieosi¹galne u nas dotychczas.
Gdybym mia³ zrecenzowaæ tê publikacjê jednym zdaniem, to powiedzia³bym,
¿e jest to dzie³o wybitne, ¿e Autor oddaje
do r¹k studentów i wszystkich zaintere-
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sowanych czytelników podrêcznik nowej
generacji. Podsumowano w nim i zdyskontowano dorobek wspó³czesnej wiedzy ekonomicznej oraz osi¹gniêcia nowoczesnej dydaktyki. Autor wykorzysta³
i przetworzy³ najcenniejsz¹ literaturê
krajow¹ i zagraniczn¹, w tym równie¿
w³asny dorobek naukowy i dydaktyczny.
Jedna z bardzo wa¿nych cech recenzowanego podrêcznika polega na tym, ¿e
jest w nim „s³owom ciasno a myœlom
przestronnie”. Na 35 arkuszach wydawniczych Autorowi uda³o siê umieœciæ
ogromny zasób nowoczesnej wiedzy. Powœci¹gliwy jest stosunek Autora do stosowania metod matematycznych. Nie nadu¿ywa ich równie¿ we w³asnym podrêczniku. Jako absolwent Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalnoœci¹ ekonometryczn¹ wie zapewne lepiej od innych, ¿e
taka wstrzemiêŸliwoœæ jest uzasadniona.
Jego podrêcznik ma niew¹tpliw¹ przewagê nad bardzo dobrym merytorycznie
podrêcznikiem autorów amerykañskich
— P. R. Krugmana i M. Obstfelda — którzy ze wzglêdu na „przematematyzowanie” jest niedostêpny dla wiêkszoœci studentów.
W recenzowanym podrêczniku dominuje jêzyk literacki z takimi jego cechami jak zwiêz³oœæ, klarownoœæ i komunikatywnoœæ. Gruntowna wiedza, jaka emanuje z podrêcznika — w po³¹czeniu
z piêknem ojczystej leksyki, wyró¿nia go
na rynku wydawniczym jednoznacznie
pozytywnie. Jest on poza tym napisany
z pozycji naukowego obiektywizmu. Ma
to szczególne znaczenie dla opisu ró¿nych szkó³, kierunków i pr¹dów, jakie
ujawniaj¹ siê w naukach ekonomicznych.
Autor nie narzuca czytelnikom ¿adnej
z tych zró¿nicowanych opcji (nie wy³¹czaj¹c w³asnej), lecz bezstronnie je
prezentuje i poszukuje rozwi¹zañ kompromisowych. W ksi¹¿ce unika siê zbêdnych danych statystycznych, które same
przez siê niczego nie wyjaœniaj¹, a ich
nadmierne nagromadzenie mo¿e stwa-
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rzaæ zas³onê dymn¹ dla kryj¹cej siê za
nimi pustki teoretycznej.
Pawe³ Bo¿yk k³adzie nacisk na pog³êbion¹ analizê teoretyczn¹, operuj¹c argumentami wy¿szego rzêdu, gdzie dane
statystyczne nie s¹ potrzebne. Z up³ywem
czasu poza tym one siê dezaktualizuj¹,
a podrêczniki wydawane s¹ na d³u¿szy
okres.
Wysok¹ rangê w podrêczniku uzyska³a globalizacja gospodarki œwiatowej,
któr¹ w literaturze zaliczano do najwa¿niejszych wspó³czesnych megatrendów.
Autor przedstawi³ j¹ podsumowuj¹co na
koñcu podrêcznika, ale we wszystkich
pozosta³ych rozdzia³ach uwzglêdni³ równie¿ jej determinuj¹cy wp³yw na ca³okszta³t miêdzynarodowych stosunków
gospodarczych. Wœród podmiotów miêdzynarodowych stosunków gospodarczych wyeksponowane s¹ korporacje ponadnarodowe, ale zosta³y docenione
równie¿ pañstwa narodowe i inne wa¿ne
podmioty.
„Ksi¹¿ka obejmuje — pisze Autor —
wyk³ad miêdzynarodowych stosunków
gospodarczych, okreœlanych po angielsku jako ekonomia miêdzynarodowa (international economics). Uwagê czytelnika
kierujê w niej nie tylko na miêdzynarodowe powi¹zania miêdzy przedsiêbiorstwami, lecz przede wszystkim na
powi¹zania miêdzy pañstwami, organizacjami miêdzynarodowymi i korporacjami transnarodowymi. To w³aœnie odró¿nia tê ksi¹¿kê od ksi¹zki autorów
przedk³adaj¹cych stosunki miêdzynarodowe miêdzy przedsiêbiorstwami ponad
powi¹zania miêdzy innymi podmiotami
gospodarczymi” [s. 1].
W swojej zwiêz³ej ocenie ksi¹¿ki prof.
Bo¿yka skoncentrowa³em siê na tym, co
jest w niej najwa¿niejsze. W uszczegó³owionym podejœciu mog³yby siê zapewne
znaleŸæ równie¿ jakieœ w¹tpliwoœci i zastrze¿enia. W tym w³aœnie kontekœcie pozwolê sobie poczyniæ dwie nastêpuj¹ce
uwagi:
1. Mikroekonomiczne narzêdzia zagranicznej polityki ekonomicznej Autor
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s³usznie uzupe³nia takimi makroekonomicznymi narzêdziami jak kurs walutowy, stopa procentowa, obieg pieniê¿ny, formowanie dochodów, oddzia³ywanie fiskusa. To dog³êbnie
wyjaœnia uwarunkowania zagranicznej polityki ekonomicznej i pozwala
powi¹zaæ j¹ z wewnêtrzn¹ polityk¹
gospodarcz¹. Trudno wiêc zrozumieæ,
dlaczego Autor dodatkowo przeci¹¿a
podrêcznik opisem podstawowych rodzajów wewnêtrznej polityki gospodarczej — przemys³owej, rolnej, inwestycyjnej, technologicznej, edukacyjnej i ekologicznej.
2. Przy ca³ej powœci¹gliwoœci w sprawie
stosowania metod matematycznych
Autor jednak umiejêtnie i selektywnie je wykorzystuje. Wprowadza je
w tych miejscach, gdzie bez nich
obejœæ siê nie mo¿na i gdzie pozwalaj¹ one rozwik³aæ i uporz¹dkowaæ
skomplikowane iloœciowe zale¿noœci.
W dwóch miejscach jednak Autora
ponios³o i uleg³ tam pewnej przesadzie. Na s. 264 i 265 figuruj¹ trzy wykresy, które wyjaœniaj¹ rolê c³a w gospodarcze narodowej z uwzglêdnieniem trzech stanów cenowej elastycznoœci popytu. Z powodzeniem wystarczy³by tu jeden wykres z cenow¹ elastycznoœci¹ równ¹ 1. O konsekwencjach przechodzenia elastycznoœci
popytu do jej kolejnych stanów mo¿na by³o powiedzieæ w kilku zdaniach,
bez wprowadzania skomplikowanych
wykresów. Podobnie jest z indeksami
Laspeyresa i Paaschego [s. 130]. Poniewa¿ s¹ one omawiane w statystyce,
to w ramach MSG mo¿na by je studentom darowaæ.
Te drobne uwagi nie zmieniaj¹ jednak ogólnej oceny podrêcznika.
Na zakoñczenie wymieniê jeszcze
podstawowe bloki tematyczne, jakie podrêcznik zawiera. S¹ one uszeregowane
nastêpuj¹co:
• miêdzynarodowy
podzia³
p r a c y: jego ewolucja, czynniki, któ-
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•

•

•

•

•

•

•

•

re go determinuj¹, oraz jego zwi¹zek
z gospodark¹ œwiatow¹. W ramach
tego bloku rozpatrywana jest tak¿e
miêdzynarodowa komplementarnoœæ
struktur gospodarczych.
m i ê d z y n a r o d o w y h a n d e l t ow a r a m i : jego d³ugoterminowe tendencje rozwojowe, wynikaj¹ce z nich
korzyœci (na podstawie przegl¹du
podstawowych teorii handlu zagranicznego!), zwi¹zek handlu zagranicznego z dochodem narodowym i wzrostem gospodarczym, mno¿nik inwestycyjny i eksportowy oraz supermno¿nik.
miêdzynarodowy
handel
u s ³ u g a m i: jego rozwój i struktura,
czynniki wywieraj¹ce na niego
wp³yw, korzyœci z handlu us³ugami
oraz tendencje liberalizacyjne;
miêdzynarodowe przep³ywy
c z y n n i k ó w p r o d u k c j i: si³y roboczej, kapita³u, technologii;
c e n y m i ê d z y n a r o d o w e: rodzaje cen miêdzynarodowych, elastycznoœæ popytu i poda¿y miêdzynarodowe terms of trade oraz ich wp³yw na
dochód narodowy i wzrost gospodarczy;
b i l a n s p ³ a t n i c z y: jego obroty
bie¿¹ce, kapita³owe i wyrównawcze
oraz równowaga bilansu i metody jej
osi¹gania;
miêdzynarodowe
systemy
w a l u t o w e : system waluty z³otej,
papierowej i kierowanej;
m i ê d z y n a r o d o w e r y n k i i k u rs y w a l u t o w e: podmioty miêdzynarodowych rynków walutowych, transakcje natychmiastowe, terminowe,
arbitra¿owe i spekulacyjne, kursy walut, ich czynniki i rodzaje oraz wp³yw
na handel zagraniczny;
z a g r a n i c z n a p o l i t y k a e k o n om i c z n a: jej rodzaje, formy oraz
cele, œrodki, narzêdzia i podmioty.
Jest to jeden z najbardziej rozbudowanych strukturalnie rozdzia³ów;
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miêdzynarodowa
polityka
e k o n o m i c z n a: strukturyzacja tego bloku tematycznego jest podobna
do bloku poprzedniego;
• p o l i t y k a i n t e g r a c y j n a: tu równie¿ omawiane s¹ cele, formy i œrodki
tej polityki oraz jej modele i mechanizmy. Autor zrezygnowa³ z pospolitego opisu integracji europejskiej i integracyjnej polityki krajów cz³onkowskich na rzecz pog³êbionej interpretacji teoretycznej;
polityka
e k o n o• globalna
m i c z n a: w tym bloku tematycznym
rozpatruje siê zwi¹zek polityki globalnej z zagraniczn¹ i miêdzynarodow¹ polityk¹ ekonomiczn¹ oraz rodzaje i metody globalnej polityki ekonomicznej.
Dokonany tu przegl¹d pozwala zorientowaæ siê, ¿e tematyka podrêcznika jest
bardzo rozbudowana i obejmuje w zwi¹zku z tym wszystkie podstawowe problemy,
które wchodz¹ w sk³ad wspó³czesnych
miêdzynarodowych stosunków ekonomicznych.
Wies³aw Iskra

•

Grzegorz W. Ko³odko, Wêdruj¹cy
œwiat, Prószyñski i S-ka, Warszawa,
2008, stron 440.
Obecnie jesteœmy œwiadkami coraz
szybszego procesu internacjonalizacji
(umiêdzynarodowienia) ¿ycia gospodarczego w œwiecie, odcinkowo nawet jego
globalizacji. Wiele jest przyczyn tego stanu rzeczy, ale za dominuj¹c¹ mo¿na
uznaæ d¹¿enie do podwy¿szania poziomu
dobrobytu ludnoœci poszczególnych narodów, krajów i ich grup w nieustaj¹cej
i nasilaj¹cej siê walce konkurencyjnej. Chodzi o coraz bardziej intensywne
konkurowanie miêdzy sob¹ ró¿norodnych podmiotów ekonomicznych (gospodarstw domowych, przedsiêbiorstw, ich
zrzeszeñ itd.) zarówno na rynkach krajowych, jak i na szeroko rozumianym rynku
miêdzynarodowym. W tej walce uczestnicz¹ te¿ ró¿norodne w³adze poszczegól-
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nych krajów i ich ugrupowañ, które
mniej lub bardziej skutecznie okreœlaj¹
ramy
instytucjonalno-instrumentalne
(systemowe) dla konkurowania owych
podmiotów, tzn. podmiotów ni¿szego
szczebla ni¿ narodowy. Towarzyszy temu
rozwój odpowiednich badañ teoretycznych, zw³aszcza badañ z zakresu wzrostu
gospodarczego, miêdzynarodowych stosunków gospodarczych i lokalizacji dzia³alnoœci gospodarczej w œwiecie. Te
badania nie zawsze wyprzedzaj¹ rozwój
wydarzeñ, ale nie sposób ich nie doceniaæ. Co wiêcej — mo¿na zaryzykowaæ
twierdzenie, ¿e rozwój bie¿¹cych wydarzeñ gospodarczych i ich prognozowanie
bez uwzglêdnienia odpowiedniego dorobku teoretycznego, czêsto niestety
ograniczonego, nie jest najlepszym rozwi¹zaniem. Ale nawet wtedy, jak to podkreœla m.in. N. Kaldor, warto uwzglêdniæ
tzw. podstawowe stylizowane fakty
z przesz³oœci, z których wiêkszoœæ ma niewiele wspólnego z tzw. doktrynerstwem,
z którym walkê sprowadza siê zaœ czasami nawet do odrzucenia podstawowych,
uniwersalnych praw racjonalnego gospodarowania (np. dynamicznie ujmowanej zasady przewag wzglêdnych w skali
narodowej i miêdzynarodowej, któr¹ interpretuje siê obecnie na ró¿ne sposoby).
W polskiej literaturze nie brakuje
przyk³adów fa³szywych analiz gospodarczych dziejów œwiata z krytyk¹ doktryn
klasycznych i neoklasycznych w³¹cznie,
w których to analizach promowano m.in.
(choæ nie tylko) swoist¹ wy¿szoœæ tworzenia i podzia³u ró¿nie rozumianego dochodu narodowego w ramach tzw. rozwiniêtego spo³eczeñstwa socjalistycznego
nad tymi procesami w ramach ró¿nie rozumianych spo³eczeñstw kapitalistycznych.
Na szczêœcie, mo¿na ju¿ mówiæ i pisaæ, ¿e
to minê³o, choæ przecie¿ konsekwencje
takiego stawiania sprawy odczuwamy
w Polsce do dzisiaj i nikt temu nie mo¿e
zaprzeczyæ. Ale zarazem mo¿na i trzeba
rozpatrywaæ wiele istotnych zagadnieñ
wspó³czesnej gospodarki œwiatowej (szerzej — wspó³czesnego œwiata), uwzglêd-
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niaj¹c dotychczasowy dorobek teoretyczny i tzw. stylizowane fakty. Œwiadczy o tym
m.in. treœæ najnowszej, recenzowanej
ksi¹¿ki Grzegorza W. Ko³odko — znanego
polskiego uczonego, uznanego w œwiecie
profesora ekonomii oraz polityka gospodarczego, który wniós³ istotny wk³ad w rozwój procesu transformacji systemowej
i gospodarczej w Polsce po 1989 roku. Nie
sposób temu zaprzeczyæ, co wcale nie znaczy, ¿e nie mo¿na z nim polemizowaæ.
Oœmielam siê to zrobiæ mimo tego, ¿e mam
przyjemnoœæ znaæ profesora Grzegorza W.
Ko³odko od wielu lat, a zatem — jak s¹dzê
— przyjmie on moje uwagi jako ¿yczliwe,
niejako z za³o¿enia.
Recenzowana ksi¹¿ka Grzegorza W.
Ko³odko sk³ada siê z „poœwiêconych
wszystkim” dziesiêciu rozdzia³ów, z których ka¿dy ma swój specyficzny tytu³
i nadzwyczaj oryginalne, sugestywne
podtytu³y, z których ka¿dy jest odautorsk¹ wypowiedzi¹ na nadzwyczaj interesuj¹ce tematy i/lub zagadnienia:
1. Œwiat, s³owa i treœci (czyli jak rodzi
siê prawda, b³¹d i k³amstwo w ekonomii i polityce i co czyniæ, aby prawda
bra³a górê).
2. Jak to siê dzieje (czyli jak biegn¹ procesy gospodarcze, co do tego ma nauka, polityka i przypadek i kto nas tak
urz¹dzi³).
3. Krótka historia œwiata i co z niej wynika (czyli dlaczego jedne narody s¹
bogate, inne biedne i czy tak ju¿
naprawdê byæ musi).
4. Globalizacja — i co dalej (czyli sk¹d
przysz³a globalizacja i jak wyjœæ na
swoje w epoce ogólnoœwiatowych
wspó³zale¿noœci).
5. Œwiat jaki jest (czyli jak siê maj¹
ludzie i ich gospodarcze sprawy
w ró¿nych zak¹tkach zmieniaj¹cego
siê œwiata).
6. Upadaj¹cy neoliberalizm i jego marna spuœcizna (czyli dlaczego szkodliwa koncepcja na jakiœ czas zawojowa³a pó³ œwiata i jak sobie z tym poradziæ).
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7. Co to jest rozwój i od czego zale¿y
(czyli sk¹d siê bierze rozwój spo³eczno-gospodarczy i czy mo¿e nas
uszczêœliwiæ).
8. Instytucje, polityka i kultura a zastój
i rozwój (czyli o regu³ach gospodarczej
gry, szkodliwej i postêpowej polityce
oraz o znaczeniu kultury rozwoju).
9. Koincydencji teoria rozwoju i nowy
pragmatyzm (czyli od czego zale¿y
wzrost produkcji i rozwój gospodarczy i co zrobiæ, aby by³o lepiej).
10. Niepewna przysz³oœæ (czyli co nas
czeka w bli¿szej i dalszej przysz³oœci
i jaki mamy na to wp³yw).
„Wszystkim” wspó³czesnym czytelnikom i przysz³ym pokoleniom dedykuje
równie¿ Grzegorz W. Ko³odko — pomijaj¹c indeks — czêœæ wstêpn¹ zatytu³owan¹
Nawigator i dostêpn¹ w sieci pod adresem www.wedrujacyswiat.pl, a tak¿e List
do wnuczki mojej wnuczki, do którego
„do³¹cza tysi¹c euro”, bo ta rzekomo „nie
ma co na siebie w³o¿yæ” i ma sobie kupiæ
„coœ fajnego”. S¹ to specyficzne rozwi¹zania na które, jak s¹dzê, Autor recenzowanej ksi¹¿ki — wypowiadaj¹c siê
w sposób niekonwencjonalny na temat
przesz³oœci teraŸniejszoœci oraz przysz³oœci funkcjonowania rozwoju gospodarki œwiatowej oraz jej powi¹zañ wewnêtrznych — pozwala sobie nie bez
przyczyny. Po pierwsze, w swoich niekonwencjonalnych rozwa¿aniach rezygnuje celowo z zamieszczania w pracy
licznych tabel, wykresów i map, odsy³aj¹c czytelnika do swego nadzwyczaj interesuj¹cego portalu internetowego i do
zamieszczonej tam bibliografii ksi¹¿ki.
Po drugie, tak prezentuj¹c uzasadnienie
swoich rozwa¿añ, zmierza do zafascynowania czytelników swojej ksi¹¿ki i zainteresowania rozwa¿anymi problemami
na d³u¿szy okres. Po trzecie, umo¿liwia
mu to dokonanie swoistej podró¿y
w przysz³oœæ — z euro jako walut¹ kluczow¹ — bez podejmowania polemiki z wieloma wspó³czesnymi pogl¹dami i hipotezami. Te fakty podkreœlam nie bez przy-
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czyny, a œciœlej — grupy przyczyn. Ogólnie rzecz bior¹c, moim zdaniem, w swoim
specyficznym manifeœcie zawieraj¹cym
m.in. druzgoc¹c¹ wrêcz krytykê dotychczasowego dorobku z zakresu szeroko
rozumianej teorii i polityki konkurowania w skali miêdzynarodowej — ze szczególnym uwzglêdnieniem dorobku tzw.
neolibera³ów i monetarnej doktryny ekonomicznej — autor recenzowanej pracy
zdecydowanie przesadza. Przesad¹ jest
chyba w ka¿dym razie przekonanie Grzegorza W. Ko³odko, ¿e fascynuj¹c miejscami przeciêtnego czytelnika swoimi rozwa¿aniami ze spotkañ z ludŸmi w wielu
krajach i regionach œwiata (np. biedn¹
rodzin¹ w Afryce i z bogat¹ rodzin¹
w Szwajcarii), nie dostrzega on w sposób
zdecydowany podstawowych przyczyn
tego stanu rzeczy i odsy³a do nawigatora,
którego treœci ów przeciêtny czytelnik
nie rozumie i nie mo¿e zrozumieæ. Nie
mo¿e m.in. dlatego, ¿e z lektury pracy
wynika, i¿ w³aœciwie nie istniej¹ i nie
funkcjonuj¹ ¿adne prawa ekonomiczne,
w³aœciwie zaœ jedynym rozwi¹zaniem na
przysz³oœæ jest sformu³owana przez Grzegorza W. Ko³odko tzw. koincydencji teoria rozwoju, do której meritum pozwalam siê odnieœæ w dalszej czêœci prezentowanej recenzji.
Profesor Grzegorz W. Ko³odko, którego niezwykle ceniê, jest niew¹tpliwie
fachowcem i erudyt¹, który pisze w sposób przekonuj¹cy czytelnika i to nawet
ponadprzeciêtnego. Pisze precyzyjnie,
przystêpnie, wrêcz barwnie, lektura Jego
ksi¹¿ki zaœ w po³¹czeniu z analiz¹ treœci
tzw. nawigatora mo¿e nawet sk³aniaæ do
zazdroœci, jeœli chodzi o znajomoœæ realiów wspó³czesnego œwiata, czego dowodzi zreszt¹ wielokrotnie. Rozwa¿ania
Grzegorza W. Ko³odko — ilustrowane we
wspomnianym nawigatorze — przypominaj¹ jednak¿e w pewnym przynajmniej
stopniu prace wielu innych wybitnych
postaci (np. — wymieniaj¹c alfabetycznie — Z. Brzeziñskiego, N. Daviesa,
F. Fukuyamy, J.K. Galbraitha, R. Kapuœciñskiego, A. Maddisona, J. Pajestki,
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Z. Sadowskiego czy te¿ J. Stiglitza), którzy
te¿ dostrzegali — wzglêdnie dostrzegaj¹
nadal — dlaczego jedne narody s¹ tak bogate, a inne tak ubogie, podstawowych
dzie³ A. Smitha, D. Ricardo czy te¿
P.A. Samuelsona i M. Friedmana nie
wspominaj¹c. Jest spraw¹ charakterystyczn¹, ¿e Grzegorz W. Ko³odko czêsto
pomija ich dorobek i/lub krytykuje ten¿e
(np. dorobek M. Friedmana) z ca³¹ zaciek³oœci¹. Nie wiem, czy warto a¿ tak „ustawiaæ” przeciêtnego czytelnika z Polski,
który przecie¿ pamiêta przyczyny i skutki
funkcjonowania gospodarki typu nakazowo-rozdzielczego, wyraŸnie zaœ siê broni³
m.in. przed potencjaln¹ realizacj¹ za³o¿eñ ró¿norodnych modeli rozwoju rozwiniêtego spo³eczeñstwa socjalistycznego
— zreszt¹ skutecznie. W przeciwieñstwie
do Grzegorza W. Ko³odko nie s¹dzê zarazem, ¿e ju¿ dzisiaj mo¿na mówiæ o bliskoœci „œmierci neoliberalizmu”. W ksi¹¿ce-podrêczniku warto pewne sprawy wywa¿yæ. Tym samym nie mogê przyj¹æ
argumentów, ¿e wspó³czeœnie s³uszny
jest tylko antyliberalizm oraz ¿e jedyn¹
wspó³czeœnie wa¿n¹ koncepcj¹ jest lansowana przez Grzegorza W. Ko³odko tzw.
koincydencji teoria rozwoju, której g³ówne konstytutywne cechy formu³uje on
nastêpuj¹co:
a) odejœcie od wszelkiego dogmatyzmu
jako intelektualnego gorsetu i czynnika zbyt jednostronnie ukierunkowuj¹cego poszukiwanie odpowiedzi na
konkretne pytania;
b) niepodporz¹dkowanie siê na œlepo
¿adnej ideologii ani linii politycznej,
ale poszukiwanie obiektywnej prawdy, bez ulegania m¹droœci konwencjonalnej i prawdzie konsensualnej;
c) zaniechanie „wszystkoistycznych” prób
tworzenia uniwersalistycznej teorii
wzrostu gospodarczego poprzez skierowanie uwagi na specyficzne cechy zjawisk i procesów zwi¹zanych integralnie
z reprodukcj¹ makroekonomiczn¹;
d) ujêcie interdyscyplinarne nak³adaj¹ce na tok myœlenia ekonomicznego
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rozwa¿ania z obszarów innych nauk,
zw³aszcza historii, studiów o przysz³oœci, geografii, prawa, socjologii,
psychologii, nauk o zarz¹dzaniu, nauki o sieci;
e) szerokie stosowanie porównawczej
analizy ekonomicznej;
f) poruszanie siê w wielowymiarowej
przestrzeni, na któr¹ sk³ada siê przede wszystkim konkretnoœæ historyczna, geograficzna, kulturowa, instytucjonalna, polityczna, spo³eczna oraz
problemowa;
g) odró¿nianie celów od œrodków dzia³ania;
h) elastycznoœæ instrumentalna otwarta
na ró¿nokierunkowe poszukiwanie
œrodków zaradczych pasuj¹cych do
konkretnej, specyficznej sytuacji.
Powy¿sze podstawowe tezy tzw. koincydencji teorii rozwoju s¹ niew¹tpliwie
s³uszne i zas³uguj¹ na uwagê. Pojawia siê
jednak od razu problem ich umiejscowienia w dotychczasowym dorobku szeroko rozumianej teorii ekonomii — ekonomii, której w³asne rozumienie przedstawia Grzegorz W. Ko³odko ju¿ w pierwszym rozdziale swojej nadzwyczaj ciekawej pracy (s. 17) w nastêpuj¹cy sposób:
„Ekonomiê pojmujê jako naukê, która
nie tylko objaœnia dzia³anie mechanizmów rz¹dz¹cych procesami gospodarczymi — produkcj¹ i konsumpcj¹, oszczêdzaniem, ruchem strumieni i zasobów —
oraz spo³eczne interakcje zachodz¹ce
podczas tych procesów, ale te¿ s³u¿y za
podstawê formu³owania i realizowania
skutecznych strategii d³ugofalowego rozwoju. Dobra ekonomia to nauka zarazem
deskryptywna, czyli opisuj¹ca jak jest,
i normatywna, a wiêc podpowiadaj¹ca
jak powinno byæ”. Za tak¹ uznaje tzw.
„ekonomiê pragmatyczn¹, czyli wiedzê
sprawdzaj¹c¹ siê w pragmatycznym dzia³aniu” (s. 18) i po stwierdzeniach, ¿e
w³aœciwie brakuje uniwersalnych praw
ekonomicznych i/lub ich niewielkiego
znaczenia dochodzi do wniosku, i¿ (s. 40)
„rzeczy dziej¹ siê tak, jak siê dziej¹,
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poniewa¿ wiele rzeczy dzieje siê na raz”.
Otó¿, jak mi siê wydaje, jeœli „wiele rzeczy dzieje siê na raz”, to i tak nie zwalnia
to ekonomisty od ich konfrontowania
z dotychczasowym dorobkiem teoretycznym i jego rozpowszechnianiem. Pozwalam sobie zauwa¿yæ te fakty, tym bardziej
¿e w swojej ksi¹¿ce Grzegorz W. Ko³odko
zauwa¿a na s. 54 wyraŸnie, ¿e „wy³¹cznie
kompleksowe podejœcie [a zarazem jak
s¹dzê równie¿ z uwzglêdnieniem dotychczasowego dorobku teoretycznego —
J.M.] daje szansê, by poj¹æ, co i dlaczego
dzieje siê we wspó³czesnej gospodarce
œwiatowej i co wspó³decyduje o zastoju
lub rozwoju. Polega ono na postrzeganiu
globalnych procesów — ich uwarunkowañ, przebiegu i implikacji — w trzech
wymiarach. Pierwszy to przestrzeñ, wymiar geograficzny. Drugi to czas, wymiar
historyczny. Trzeci wymiar to interdyscyplinarnoœæ”. Sugerujê, aby w nastêpnych wydaniach swojej ksi¹¿ki Grzegorz
W. Ko³odko uwzglêdni³ jeszcze wyraŸnie
— oprócz endogenicznego wyposa¿enia
w zasoby, przestrzeni i czasu — istotny
czynnik konkurowania w skali miêdzynarodowej, który ju¿ w XIX wieku A. Marshall okreœli³ mianem czwartego (fourth
agent of production), maj¹c na myœli szeroko rozumiane systemowe uwarunkowania miêdzynarodowej zdolnoœci konkurencyjnej i bie¿¹cej miêdzynarodowej
konkurencyjnoœci poszczególnych krajów i ich grup. Znaczenie tego czynnika
zmienia³o siê w czasie, ale jest nadal
i bêdzie równie¿ istotne w przysz³oœci,
czemu warto daæ wyraz, oczywiœcie przy
odwo³aniu siê do odpowiednich rozwa¿añ teoretycznych i wyników ró¿norodnych analiz empirycznych. Nie s¹dzê,
aby przeciêtny czytelnik ksi¹¿ki by³
w stanie wyrobiæ sobie odpowiednie pogl¹dy na te tematy obserwuj¹c dane Nawigatora, którego rozwój chêtnie œledzê,
ale którego rozmiar jest naprawdê (bo
musi byæ) ograniczony w czasie i przestrzeni. Ale pomys³ jest w sumie znakomity, choæ chyba trudny do realizacji na
d³u¿sz¹ metê.
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Zgodnie z rozwa¿aniami Grzegorza W.
Ko³odko, który nieco stroni od dotychczasowego dorobku teoretycznego z zakresu chocia¿by teorii i polityki miêdzynarodowych stosunków gospodarczych
(w tym teorii i polityki lokalizacji dzia³alnoœci gospodarczej w œwiecie), mo¿na
obecnie mówiæ o istnieniu optymalnego uk³adu rozwi¹zañ instytucjonalnych
oraz parametrów polityki makroekonomicznej danego kraju. Nie zwa¿aj¹c na
ró¿norodne uwarunkowania zewnêtrzne
rozwoju polityki gospodarczej ka¿dego
z krajów (np. uwarunkowania zwi¹zane
z cz³onkostwem w Miêdzynarodowym
Funduszu Walutowym, w Miêdzynarodowym Banku Odbudowy i Rozwoju,
w Œwiatowej Organizacji Handlu czy te¿
Unii Europejskiej) Grzegorz W. Ko³odko
przedstawia na s. 325 swojej pracy swoist¹ autorsk¹ „z³ot¹ sekwencjê” optymalnego uk³adu owych rozwi¹zañ. Wed³ug
niego „polega ona na takim ustawieniu
stóp wzrostu podstawowych kategorii
makroekonomicznych, aby przy odczuwalnej poprawie stopnia zaspokojenia
potrzeb spo³ecznych systematycznie tworzone by³y warunki wzrostu gospodarczego w przysz³oœci. Chodzi tu o sprzêgniête
ze sob¹ osiem podstawowych kategorii”.
Grzegorz W. Ko³odko ma na myœli nastêpuj¹ce, które Jego zdaniem uk³adaj¹ siê
w odpowiedni ci¹g:
a) inwestycje;
b) eksport;
c) produkt krajowy brutto;
d) konsumpcja z dochodów osobistych
(tzw. spo¿ycie indywidualne);
e) wydajnoœæ pracy;
f) dochody bud¿etu pañstwa;
g) konsumpcja finansowana ze spo³ecznych funduszy spo¿ycia (tzw. spo¿ycie
zbiorowe);
h) wydatki bud¿etu.
Nie chcê komentowaæ, zw³aszcza
z œwietle odpowiedniego dorobku teoretycznego, powy¿szych stwierdzeñ tzw.
z³otej sekwencji. Nie chcê ich komentowaæ m.in. dlatego, ¿e w dalszej czêœci
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swoich rozwa¿añ Grzegorz W. Ko³odko
w sformu³owanej w rozdziale IX tzw.
koincydencji teorii wzrostu stwierdza
m.in., ¿e wnioski dotycz¹ce polityki gospodarczej wynikaj¹ce z po¿¹danych
sk¹din¹d badañ porównawczych s¹ cenne, ale nie mog¹ byæ bezkrytycznie przenoszone na inne kraje i ich ugrupowania
o ca³kiem odmiennych warunkach rozwojowych. W tym kontekœcie pragnê dodaæ, ¿e w ostatnim rozdziale swojej interesuj¹cej pracy pt. Niepewna przysz³oœæ
(czyli co nas czeka w bli¿szej i dalszej przysz³oœci i w jaki sposób mamy na to wp³yw),
Grzegorz W. Ko³odko — po dokonaniu oceny najwa¿niejszych problemów
wspó³czesnej gospodarki œwiatowej —
opowiada siê wyraŸnie za podjêciem zdecydowanych prób sterowania rozwojem
miêdzynarodowych powi¹zañ gospodarczych i globalizacji poprzez umocnienie
i koordynacjê funkcjonowania instytucji i regulacji miêdzynarodowych, które okreœla mianem global governance.
W tym¿e rozdziale bazuje On wyraŸnie na
opracowaniu National Inteligence Council pt. Mapping the Global Future (www.
foia.cia.gov/2020/2020) i wêdruj¹c oraz
nie unikaj¹c — czasami bezkrytycznie —
wniosków z tego raportu, twierdzi, ¿e
wspó³czeœnie mamy do czynienia z tuzinem fundamentalnych obszarów — wielkich spraw przysz³oœci, którym warto
nieustannie siê przygl¹daæ. Chodzi o nastêpuj¹ce omówione szczegó³owo w recenzowanej pracy:
a) tempo i granice wzrostu gospodarczego
b) ewolucja wartoœci i ich kulturowe
implikacje dla procesów rozwojowych;
c) instytucjonalizacja globalizacji versus
narastaj¹cy brak koordynacji i chaos;
d) integracja regionalna i jej sprzê¿enie
w globalizacj¹;
e) pozycja i rola organizacji pozarz¹dowych;
f) œrodowisko przyrodnicze i konkurencja o wyczerpuj¹ce siê zasoby naturalne;
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g) procesy demograficzne i migracje
ludnoœci;
h) bieda, nêdza i nierównoœci spo³eczne;
i) gospodarka i spo³eczeñstwo oparte
na wiedzy;
j) postêp naukowo-techniczny;
k) ewolucja sieci i jej gospodarcze konsekwencje;
l) konflikty i bezpieczeñstwo, wojna
i pokój.
Ze wzglêdu na bogat¹ wiedzê i liczne
doœwiadczenia praktyczne zgromadzone
w czasie wizyt w niemal wszystkich krajach œwiata przychodzi mu stosunkowo
³atwo identyfikacja g³ównych problemów wspó³czesnej gospodarki œwiatowej
oraz barwne ich naœwietlanie. Zdaje on
sobie zarazem œwietnie sprawê z tego, ¿e
rozwi¹zywanie tych problemów to niezwykle trudne zadanie, zw³aszcza ¿e liczba problemów narasta, one same zaœ staj¹ siê coraz bardziej skomplikowane.
Niemniej jednak, wykorzystuj¹c swoj¹
teoriê koincydencji, formu³uje pewne
postulaty, a nawet przedstawia konkretne pragmatyczne dzia³ania w typowej dla
swoich rozwa¿añ wielowymiarowej przestrzeni historycznej, geograficznej, kulturowej, instytucjonalnej i politycznej.
Jest zarazem g³êboko przekonany, ¿e
przy rozwi¹zywaniu wspomnianych problemów niezbêdna jest identyfikacja
tzw. global governance, tj. nasilenie dzia³añ ukierunkowanych na sterowanie globalizacj¹ przez ró¿nego typu miêdzynarodowe instytucje i organizacje miêdzynarodowe. Byæ mo¿e têdy droga. Ale jeœli
ju¿ tak, to — jak s¹dzê — warto wskazaæ,
¿e obecnie mo¿liwoœci koordynacji ró¿nego rodzaju polityk ekonomicznych
w skali miêdzynarodowej s¹ wyraŸnie
zró¿nicowane. Po prostu zainteresowanie rozwojem i intensyfikacj¹ miêdzynarodowej polityki ekonomicznej jest niejako proporcjonalne w stosunku do
korzyœci oczekiwanych w zwi¹zku z likwidacj¹ i/lub os³abieniem negatywnego oddzia³ywania swego rodzaju wspólnych
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miêdzynarodowych zak³óceñ. Inaczej
rzecz ujmuj¹c, postêpów global governance mo¿na siê spodziewaæ zw³aszcza
w odniesieniu do tych zagadnieñ i dziedzin, w których przypadku mamy do czynienia z du¿¹ zbie¿noœci¹ interesów
poszczególnych krajów i ich grup. Ale
przecie¿ mamy te¿ do czynienia z zagadnieniami i dziedzinami, gdzie stopieñ
owej zbie¿noœci jest niski lub brakuje go
zupe³nie. W ka¿dym razie sugerujê Grzegorzowi W. Ko³odko rozwa¿enie mo¿liwoœci takiego w³aœnie podejœcia do ró¿norodnych dzia³añ w ramach owego global governance. Wydaje mi siê ono lepsze
ni¿ nakreœlanie pewnych futurologicznych wizji o przysz³ym rozwoju œwiata
oraz alternatywnych scenariuszy ró¿norodnych procesów dostosowawczych.
Jeœli ju¿ chodzi o te procesy to — jak mi
siê wydaje — Grzegorz W. Ko³odko zbyt
ma³o uwagi poœwiêca pewnym automatycznym dostosowaniom w gospodarce
œwiatowej (np. dostosowywanie siê cen
czynników wytwórczych i produktów),
które s¹ z za³o¿enia tym bardziej intensywne, im wiêksz¹ rolê odgrywa mechanizm rynkowy. Przyczyn tego typu mankamentu pracy ³atwo domyœli siê ka¿dy
jej czytelnik, tych zaœ powinno byæ mo¿liwie najwiêcej.
Z wielu ró¿norodnych wzglêdów,
z których czêœæ stara³em siê wyeksponowaæ, recenzowana praca autorstwa Grzegorza W. Ko³odko to ksi¹¿ka rzeczywiœcie
niezwyk³a, napisana w sposób przystêpny dla ka¿dego. Nie dziwiê siê zatem, ¿e
Autor dedykuje j¹ „wszystkim”. Ja osobiœcie gor¹co polecam „wszystkim” lekturê
ksi¹¿ki, niestandardowego podrêcznika,
który czyta siê z rosn¹cym zaciekawieniem. Tak naprawdê jest mimo tego, ¿e
miejscami trudno siê ca³kowicie zgodziæ
z pogl¹dami Autora, zw³aszcza wtedy,
kiedy — co nie mo¿e dziwiæ — referuje
ró¿norodne wydarzenia z najnowszej historii gospodarczej Polski.
Nie ulega dla mnie w¹tpliwoœci, ¿e
ju¿ nied³ugo uka¿e siê wznowienie Wêdruj¹cego œwiata i z poprawion¹, wzglêd-
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nie uzupe³nion¹, wersj¹ fantastycznej
w sumie i zyskuj¹cej na czasie ksi¹¿ki
zapoznaj¹ siê dalsi studenci ekonomii,
przedstawiciele œwiata polityki, kultury
i biznesu.
Józef Misala

Katarzyna ¯ukrowska, Bud¿et
ogólny Unii Europejskiej,
Wydawnictwa Akademickie
i Profesjonalne, Warszawa 2009,
s. 385
Problematyka finansowania dzia³alnoœci Unii Europejskiej stanowi w Polsce
przedmiot coraz szerszego zainteresowania spo³ecznego. Zainteresowanie to wynika przede wszystkim z faktu, ¿e kraj nasz
jest jednym z najwiêkszych beneficjentów
netto œrodków pochodz¹cych z bud¿etu
ogólnego Unii. Bud¿et ten jest g³ównym
elementem unijnego systemu finansowego
i odgrywa kluczow¹ rolê w procesie integracji europejskiej. Finansowane lub
wspó³finansowane s¹ z niego bowiem
wspólne polityki w ró¿nych dziedzinach,
a bez œrodków z tego bud¿etu nie by³oby
mo¿liwe podjêcie wielu wa¿nych projektów integracyjnych. Bud¿et ogólny jest
zatem jednym z podstawowych instrumentów realizacji celów, jakie stawia przed
sob¹ Unia Europejska.
Ksi¹¿ka Bud¿et ogólny Unii Europejskiej wychodzi naprzeciw temu spo³ecznemu zainteresowaniu zagadnieniami finansowania Unii i wnosi istotny wk³ad
do polskiej literatury ekonomicznej poœwiêconej integracji europejskiej. Ksi¹¿ka stanowi bardzo kompetentn¹, a zarazem interesuj¹c¹ prezentacjê dotychczasowej ewolucji bud¿etu ogólnego UE,
jego obecnego kszta³tu oraz perspektyw.
Daje zatem ca³oœciowy obraz tego najwa¿niejszego elementu systemu finansowego Unii. W podtytule ksi¹¿ki wskazano, ¿e jest to podrêcznik akademicki. Wyrazem akademickiego charakteru publikacji jest m.in. zamieszczenie na koñcu
poszczególnych rozdzia³ów pytañ oraz
zagadnieñ kontrolnych. Pozwala to czy-
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telnikowi na uporz¹dkowanie i utrwalenie wiedzy uzyskanej w trakcie lektury.
Jest to przydatny element ksi¹¿ki nie tylko dla studentów, ale tak¿e innych czytelników. Kluczowe znaczenie ma jednak
to, ¿e ksi¹¿ka jest napisana jasnym,
przejrzystym jêzykiem, co powinno stanowiæ zachêtê do zapoznania siê z ni¹ nie
tylko dla studentów, ale szerokiego grona
czytelników zainteresowanych integracj¹ europejsk¹ i wynikaj¹cymi z niej konsekwencjami dla Polski, w tym zw³aszcza
konsekwencjami finansowymi.
Ksi¹¿ka sk³ada siê a¿ z siedemnastu
rozdzia³ów, przy czym niektóre z nich s¹
stosunkowo krótkie i mo¿e powstaæ pytanie o zasadnoœæ takiego rozdrobnienia
treœci. Lektura zawartoœci tych rozdzia³ów pozwala jednak stwierdziæ, ¿e rozwi¹zanie to jest przydatne, gdy¿ umo¿liwia lepsze wyeksponowanie niektórych
zagadnieñ, a w rezultacie nadanie im
odpowiednio du¿ej wagi. Generalnie te
siedemnaœcie rozdzia³ów mo¿na pogrupowaæ nastêpuj¹co: czêœæ pierwsza —
wstêpna (rozdzia³ I), czêœæ druga — odnosz¹ca siê do okresu przed rokiem 2007
(rozdzia³y II, III, IV), czêœæ trzecia — charakteryzuj¹ca okres 2007–2013 (rozdzia³
V), czêœæ czwarta — prezentuj¹ca szczegó³owo bud¿et ogólny UE (rozdzia³y VI,
VII, VIII) oraz czêœæ pi¹ta — dotycz¹ca
ró¿nych zagadnieñ specyficznych (rozdzia³y IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI,
XVII). Taki uk³ad treœci pozwoli³ autorce
przeprowadziæ wielow¹tkow¹ analizê zarówno kwestii ogólnych, jak i specyficznych, w tym tak¿e czysto technicznych
i organizacyjnych, zwi¹zanych z kszta³towaniem, realizacj¹ i kontrol¹ wykonania
bud¿etu ogólnego Unii. W ten sposób czytelnik uzyska³ tak¿e ca³oœciowe spojrzenie na ten — w istocie doœæ skomplikowany — mechanizm pozyskiwania œrodków
finansowych oraz ich dystrybucji miêdzy
kraje cz³onkowskie. W ksi¹¿ce zaprezentowane zosta³y nie tylko fakty, ale tak¿e
bardzo liczne komentarze autorki do
przyjêtych rozwi¹zañ. Zawarta na wielu
stronach pog³êbiona refleksja na temat
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uwarunkowañ ekonomicznych, politycznych i prawnych tworzenia bud¿etu ogólnego jest niezwykle u¿yteczna dla zrozumienia czynników, które decyduj¹
o kszta³cie tego bud¿etu i kosztach oraz
korzyœciach z nim zwi¹zanych dla krajów
cz³onkowskich.
W ksi¹¿ce pokazano, ¿e proces decyzyjny dotycz¹cy kszta³towania zarówno
dochodów, jak i wydatków, jest niezmiernie z³o¿ony, a skuteczna i terminowa realizacja poszczególnych etapów jego tworzenia wymaga silnej determinacji oraz
zaanga¿owania zarówno instytucji Unii
Europejskiej, jak i samych krajów cz³onkowskich.
Scharakteryzowane w pierwszej czêœci ksi¹¿ki pojêcie finansów Wspólnot
Europejskich stanowi dobry punkt wyjœcia do analizy zawartej w dalszej czêœci
publikacji i pozwala czytelnikowi lepiej
uœwiadomiæ dylematy finansowe, z jakim
Unia Europejska musia³a siê dotychczas
borykaæ. Wa¿ne wydaj¹ siê tu rozwa¿ania
autorki pokazuj¹ce rosn¹c¹ lukê miêdzy
potrzebami wynikaj¹cymi z procesu integracyjnego a mo¿liwoœciami ich finansowania. Luka ta jest rezultatem pewnej
sprzecznoœci interesów miêdzy krajami,
bêd¹cymi najwiêkszymi p³atnikami netto i d¹¿¹cymi nieustannie do ograniczenia swych obci¹¿eñ finansowych na rzecz
bud¿etu ogólnego, a krajami s³abszymi
ekonomicznie, oczekuj¹cymi z tego bud¿etu odpowiednio du¿ego wsparcia finansowego na rzecz przyœpieszenia rozwoju gospodarczego.
Zawarte w nastêpnej czêœci rozwa¿ania dobrze pokazuj¹, jak ten dylemat,
zwi¹zany ze wskazan¹ wy¿ej luk¹, by³
³agodzony w wyniku kolejnych reform.
Z przedstawionej w ksi¹¿ce obszernej
analizy tych reform wynika jasno, ¿e by³y
one konieczne, by system finansowania
dzia³alnoœci Wspólnot Europejskich,
a nastêpnie Unii Europejskiej nie za³ama³ siê w praktyce. Wymaga³o to podjêcia wielu zmian dotycz¹cych zarówno
dochodów, jak i wydatków. W ca³ym procesie reform bardzo istotn¹ rolê odegra-
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³a Komisja Europejska przedstawiaj¹c
ró¿ne propozycje zmian i dzia³aj¹c konsekwentnie na rzecz pozytywnego wyniku bardzo licznych i d³ugotrwa³ych negocjacji miêdzy krajami cz³onkowskimi.
Dobre t³o dla zrozumienia obecnej
sytuacji w bud¿ecie ogólnym UE tworzy
rozdzia³ V, gdzie obszernej analizie poddano za³o¿enia ram finansowych obowi¹zuj¹cych w latach 2007–2013. Rozdzia³
ten, jak i rozdzia³ poprzedni, odnosz¹cy
siê do okresu 2000–2006, dobrze pokazuje rolê programowania wieloletniego
w kszta³towaniu bud¿etu ogólnego i zapewnieniu stabilnoœci finansowania, które z niego pochodzi. Zawarta w rozdziale
VII charakterystyka podstaw prawnych
odnosz¹cych siê do procesu uchwalania
i realizacji kontroli bud¿etu ogólnego
precyzyjnie pokazuje uwarunkowania
prawne, które musz¹ byæ uwzglêdniane
w ca³ym tym procesie. Œwiadomoœæ tych
aspektów oraz wiedza na ich temat jest
niezbêdnym warunkiem sprawowania
przez spo³eczeñstwo krajów cz³onkowskich kontroli nad pozyskiwaniem i wydawaniem œrodków finansowych z bud¿etu
ogólnego, które przecie¿ s¹ œrodkami publicznymi i wiadomo, ¿e wymagaj¹ szczególnego nadzoru i kontroli.
Rozdzia³ VII stanowi swego rodzaju
posumowanie maj¹cych miejsce w przesz³oœci faz kszta³towania bud¿etu ogólnego UE ze wskazaniem ich specyfiki
i czynników warunkuj¹cych zmiany.
W rozdziale VIII zaprezentowano sk³adniki bud¿etu oraz dokonywane z niego
wydatki. Szczególna uwaga zosta³a zwrócona na obci¹¿enia narodowe z tytu³u
wp³at do tego bud¿etu oraz na wzajemne
przep³ywy miêdzy nim a krajami cz³onkowskimi. Warto tu zwróciæ uwagê na
saldo rozliczeñ Polski z unijnym bud¿etem, pamiêtaj¹c jednak, ¿e saldo to jest
jedynie jednym z elementów, które powinny byæ brane pod uwagê przy ocenie
kosztów i korzyœci wynikaj¹cych z cz³onkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej.
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Dalsze rozdzia³y zawieraj¹ interesuj¹ce rozwa¿ania na temat politycznego
znaczenia bud¿etu (rozdzia³ IX), problemu stosowania kursu walutowego (rozdzia³ X), uwzglêdniania stopy procentowej oraz inflacji (rozdzia³ XI). Z kolei
analiza powi¹zañ miêdzy bud¿etem Unii
Europejskiej a bud¿etami krajów cz³onkowskich, przedstawiona w rozdziale
XII, przybli¿a stosowany skomplikowany
mechanizm rozliczeñ. Jego znajomoœæ
ma istotne znaczenie dla zrozumienia
wielkoœci oraz kierunków strumieni finansowych w tych rozliczeniach.
Osobna uwaga zosta³a poœwiêcona
rabatowi brytyjskiemu (rozdzia³ XIII).
Od dawna stanowi on przedmiot kontrowersji miêdzy krajami cz³onkowskimi
oraz szerokiej dyskusji zarówno wœród
ekonomistów, jak i polityków. W Polsce
przedmiotem szczególnego zainteresowania by³ dotychczas sposób finansowania tego rabatu przez inne kraje, w tym
zasadnoœci pokrywania czêœci tego rabatu przez kraje s³absze ekonomicznie.
Problem ten jest ci¹gle aktualny, nie jest
bowiem wykluczone przed³u¿enie tego
rabatu, byæ mo¿e w ograniczonej postaci,
tak¿e poza rok 2013. Mo¿na oczekiwaæ, ¿e
w negocjacjach na temat Perspektywy
Finansowej, która mia³aby obowi¹zywaæ
od 2014 roku kwestia tego rabatu bêdzie
nale¿a³a do najbardziej dra¿liwych.
Wprawdzie rz¹d Wielkiej Brytanii wyra¿a³ dotychczas zgodê na rezygnacjê przynajmniej z czêœci tego rabatu, ale podejœcie to spotyka siê z ¿ywym protestem
w tym kraju, wobec tego mo¿e siê okazaæ,
¿e odejœcie od stosowania rabatu bêdzie
bardzo trudne.
Interesuj¹ce refleksje na temat roli
bud¿etu ogólnego jako instrumentu interwencjonizmu pañstwowego znajdujemy w rozdziale XIV. Autorka s³usznie tu
(s. 315) stwierdza, ¿e na ró¿nych etapach
rozwoju gospodarczego pañstwa transfery z bud¿etu ogólnego UE mog¹ stymulowaæ wzrost albo bezpoœrednio przez zaanga¿owanie œrodków w dan¹ dziedzinê,
albo poœrednio — przez wzmacnianie
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prawa i instytucji oraz rozbudowê infrastruktury. Ciekawe wnioski wynikaj¹
tak¿e z rozwa¿añ zawartych w rozdziale
XV Bud¿et a konkurencyjnoœæ, autorka
zastanawia siê zw³aszcza nad tym, jaki
wp³yw na konkurencyjnoœæ gospodarek
krajów cz³onkowskich wywar³o dotychczas realizowane wsparcie finansowe
z bud¿etu ogólnego i jaki mo¿e ten wp³yw
byæ w przysz³oœci.
W rozdziale XVI Bud¿et ogólny Unii
Europejskiej a polityka poszerzenia analizie poddano szczególnie uwarunkowania
ekonomiczne potrzebne do spe³nienia
przez nowe kraje cz³onkowskie kryteriów
konwergencji oraz roli, jak¹ we wspieraniu tego procesu mog¹ odegraæ fundusze
pochodz¹ce z bud¿etu ogólnego.
Rozwa¿ania zawarte w ostatnim rozdziale pt. Bud¿et Unii Europejskiej w kontekœcie globalnym stanowi¹ próbê szerszego spojrzenia na system finansowy
Unii Europejskiej. Podsumowana tu zosta³a pewna filozofia, bêd¹ca u pod³o¿a
przyjêtych dotychczas rozwi¹zañ finansowych w Unii oraz ich skutecznoœci
w realizacji przyjêtych celów. Zwrócona
zosta³a zw³aszcza uwaga na kwestiê sprawiedliwego ukszta³towania polityki regionalnej i subregionalnej dotycz¹cej
dóbr publicznych.
W zakoñczeniu ksi¹¿ki zaprezentowano wiele wa¿nych wniosków z punktu
widzenia dostosowania systemu finansowego Unii Europejskiej do wyzwañ zwi¹zanych zarówno z procesem integracyjnym w obrêbie samej Unii, jak i jej rol¹ w gospodarce i polityce œwiatowej.
Wœród wniosków godnych szczególnej
uwagi nale¿y wskazaæ m.in. ten, który
mówi, ¿e koszty poszerzenia o biedne
pañstwa Europy Œrodkowej i Wschodniej
przy obecnych warunkach naliczania
kontrybucji do bud¿etu ogólnego i transferów, nie tylko nie zwiêkszaj¹ obci¹¿eñ
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dla pañstw cz³onkowskich, ale je redukuj¹. Sama autorka podkreœla, ¿e wniosek
taki jest niezgodny z powszechnie obowi¹zuj¹c¹ wiedz¹ na temat bud¿etu ogólnego i jego obci¹¿eñ. Czytelnik mo¿e
zapoznaæ siê w ksi¹¿ce, w jaki sposób ta
wiedza zosta³a skorygowana i co z tego
mo¿e wynikaæ dla nowych krajów cz³onkowskich, w tym tak¿e dla Polski.
Interesuj¹ce s¹ tak¿e wnioski dotycz¹ce rzeczywistego i potencjalnego oddzia³ywania finansowania z bud¿etu
ogólnego na przemiany sprzyjaj¹ce wzrostowi konkurencyjnoœci gospodarek krajów cz³onkowskich, a tak¿e odnosz¹ce siê
do zasadnoœci wspierania z tego bud¿etu
krajów spoza Unii. Doœæ optymistycznie
brzmi te¿ jedno z koñcowych stwierdzeñ
zawartych w zakoñczeniu ksi¹¿ki, ¿e
„Bud¿et ogólny to inteligentny instrument finansowy, wymuszaj¹cy wspó³pracê miêdzy pañstwami cz³onkowskimi, ale
te¿ miêdzy nimi a s¹siadami dalszymi
i bli¿szymi”. Optymizmem napawa te¿
ostatnie zdanie w ksi¹¿ce: „Obecnie filozofia tworzenia zasad finansowania WE
jest nieco inna, jednak zasady rz¹dz¹ce
bud¿etem nadal s¹ inteligentne”.
Oceniaj¹c zawartoœæ ca³ej ksi¹¿ki
mo¿na z ca³¹ pewnoœci¹ stwierdziæ, ¿e
wzbogaca ona nasz¹ wiedzê na temat
Unii Europejskiej nie tylko o wiele konkretnych, praktycznych elementów, ale
tak¿e umo¿liwia pog³êbion¹ refleksjê
nad tym, co siê w Unii dzieje. Poniewa¿
wiêkszoœæ spraw nieustannie dotyka finansowania, zatem spojrzenie na nie
przez bud¿et pozwala na dokonanie oceny rzeczywistego poziomu integracji europejskiej i wynikaj¹cych z niej korzyœci
dla krajów cz³onkowskich, a tak¿e dla
wielu innych krajów. Z tych wzglêdów
ksi¹¿ka prof. Katarzyny ¯ukrowskiej zas³uguje na wnikliw¹ lekturê.
Leokadia Orêziak
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