Recenzje

Leszek Sidorowicz, Ekonomiczne konsekwencje funkcjonowania granic pañstwowych, Wy¿sza Szko³a Administracji Publicznej w Bia³ymstoku, Bia³ystok 2004,
ss. 294.
Autor omawianej pozycji podj¹³ w niej próbê ukazania istoty kszta³towania
siê nowej funkcji (jakoœci) granic ekonomicznych w obecnej rzeczywistoœci. Ze
wzglêdu bowiem na znaczne osi¹gniêcia postêpu naukowo-technicznego i rosn¹cej konkurencji oraz coraz wiêksz¹ otwartoœæ krajów na wymianê ekonomiczn¹
– przep³ywy gospodarcze w znacznym stopniu odbywaj¹ siê ponad granicami
i bez udzia³u pañstwa. Dlatego te¿ w pracy – w dobie intensywnie zachodz¹cych
procesów globalizacji, w tym gospodarczych integracji regionalnych – podkreœlona zosta³a szczególnie funkcja ekonomiczna granic. Wskazuje siê tak¿e na coraz
bardziej uwidaczniaj¹ce siê przesuniêcia funkcji granicy w zakresie wymiany gospodarczej, jakie dotychczas pe³ni³y granice narodowe pañstw, na rzecz granic zewnêtrznych tworz¹cych siê regionalnych ugrupowañ gospodarczych. Ponadto –
Autor podj¹³ równie¿ próbê teoretycznej systematyzacji wspó³czeœnie wystêpuj¹cych barier w miêdzynarodowych przep³ywach gospodarczych oraz okreœlenia
zwi¹zków przyczynowo-skutkowych zachodz¹cych pomiêdzy wolnym przep³ywem towarów oraz czynników produkcji (kapita³u i pracy) a istniej¹cymi praktykami ich kontrolowania, regulowania oraz ograniczania. Analiza czêœci z nich
oparta zosta³a na tle ewolucji teorii wolnego handlu i protekcjonizmu – jako
dwóch dominuj¹cych nurtów myœli ekonomicznej.
Na omawian¹ pozycjê sk³adaj¹ siê: przedmowa napisana przez prof. dr. hab.
Aleksandra Maksimczuka, wstêp, szeœæ rozdzia³ów, zakoñczenie oraz rozbudowany, licz¹cy 50 stron aneks zawieraj¹cy w czêœci pierwszej – za³¹czniki, schematy i akty prawne oraz w czêœci drugiej – dane statystyczne.
Rozdzia³ pierwszy poœwiêcony jest wybranym formom ograniczeñ w miêdzynarodowych przep³ywach gospodarczych. Przedstawiono w nim zarys ewolucji
teorii wymiany miêdzynarodowej na tle doktryn wolnego handlu i protekcjonizmu, barier miêdzynarodowej wymiany towarowej i us³ug (ograniczenia w handlu
zagranicznym, ograniczenia w wymianie us³ug oraz funkcja kursu walutowego
w transakcjach handlowych), ograniczenia w miêdzynarodowych przep³ywach
czynników produkcji (bariery w miêdzynarodowych migracjach zasobów pracy
oraz kontrola i regulacje transferu kapita³u w skali miêdzynarodowej), a tak¿e
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efekt kreacji oraz przesuniêcia handlu i czynników produkcji na tle relacji wymiany ugrupowañ integracyjnych z krajami trzecimi1.
Zagadnieniu istnienia granic pañstwowych w œwietle miêdzynarodowej wymiany ekonomicznej poœwiêcony jest rozdzia³ drugi. Omówione w nim zosta³y
przes³anki i motywy wspó³czesnej kontroli handlowej (uwagê przykuwa zw³aszcza podzia³ na s³uszne i nies³uszne argumenty s³u¿¹ce do uzasadniania protekcji),
pozaekonomiczne aspekty w barierach o swobodnym miêdzynarodowym przep³ywie zasobów pracy oraz szanse i zagro¿enia zwi¹zane z liberalizacj¹ przep³ywów kapita³owych.
Kwestia wymiany handlowej Unii Europejskiej w œwietle problemu ochrony
wspólnego rynku omówiona zosta³a w rozdziale trzecim. Autor przedstawi³
w nim pokrótce zasady i istotê wspólnej polityki handlowej, mechanizm przep³ywu towarów i us³ug w ramach rynku wewnêtrznego oraz system celny Wspólnoty
Europejskiej jako jedno z narzêdzi ochrony rynku zewnêtrznego. Poœwiêcono
w nim równie¿ uwagê instrumentom protekcji uwarunkowanej2 – postêpowaniom
antydumpingowym, postêpowaniom antysubwencyjnym oraz postêpowaniom
ochronnym przeciw nadmiernemu importowi. Zosta³y one przedstawione i porównane. Dalej natomiast opisane zosta³y problemy ochrony sektorowej (na przyk³adzie rolnictwa), œrodki kontroli eksportu oraz bariery techniczne w handlu.
Rozdzia³ czwarty omawianej pracy poœwiêcony jest natomiast zagadnieniu liberalizacji miêdzynarodowego przep³ywu kapita³u na tle doœwiadczeñ Wspólnoty
Europejskiej, Polski oraz krajów zza wschodniej granicy. Poruszone w nim zosta³y kwestie funkcjonowania wspólnego rynku w kontekœcie przep³ywu kapita³u
i p³atnoœci, omówiony zosta³ proces wymiany kapita³u w okresie tworzenia siê
jednolitego rynku europejskiego, a tak¿e przedstawiona zosta³ kwestia istnienia
barier w nap³ywie kapita³u zagranicznego na rynki krajów transformuj¹cych siê
na tle wybranych uwarunkowañ Polski. W rozdziale tym mo¿na równie¿ znaleŸæ
podrozdzia³y poœwiêcone bezpoœrednim inwestycjom zagranicznym w polskiej
gospodarce, polskim bezpoœrednim inwestycjom na rynkach krajów wschodnich
oraz inwestycjom portfelowym3 w Polsce (podkreœlaj¹c ich korzystne znaczenie
dla salda obrotów bie¿¹cych Autor wskazuje na istnienie ryzyka wyst¹pienia kryzysu wskutek rosn¹cego udzia³u finansowania deficytu na rachunku obrotów
bie¿¹cych przez inwestycje portfelowe).
W kolejnym rozdziale omawianej pozycji pojawia siê zagadnienie ograniczeñ
przep³ywu si³y roboczej w ramach Wspólnoty Europejskiej, jakie pojawiaj¹ siê
1

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zjawisko to wystêpuje jedynie w ramach unii celnej.
Tzw. protekcja uwarunkowana jest dopuszczalna wówczas, gdy zaistniej¹ œciœle
okreœlone warunki (jest to zazwyczaj wyrz¹dzenie szkody krajowemu przemys³owi
lub groŸba jej wyrz¹dzenia oraz zaistnienie zwi¹zku przyczynowego miêdzy warunkami importu a szkod¹.
3
Obejmuj¹ one wszystkie papiery wartoœciowe oraz jednostki uczestnictwa
w funduszach zbiorowego inwestowania – udzia³owe oraz d³u¿ne.
2
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w praktyce. Wiele miejsca, obok kwestii wolnego przep³ywu pracowników oraz dylematom emigracyjnym zwi¹zanym z unijnym rynkiem pracy, poœwiêcono w nim
imigracji ukazanej jako jeden z najistotniejszych problemów krajów nale¿¹cych
do Unii Europejskiej. Autor konkluduje, ¿e przybywaj¹cy na obszar UE imigranci,
którzy w latach piêædziesi¹tych i szeœædziesi¹tych byli wrêcz po¿¹dani w wiêkszoœci krajów WE jako si³a robocza nieodzowna w okresie wzrostu gospodarczego, obecnie traktowani s¹ jako ciê¿ar i jedna z g³ównych przyczyn wzrastaj¹cego
bezrobocia oraz Ÿród³o licznych napiêæ spo³ecznych. Wysuwa on równie¿ tezê, ¿e
jeœli chodzi o imigracjê na pod³o¿u ekonomicznym (przemieszczanie siê si³y roboczej), to unijny rynek pracy przypomina bardziej strefê wolnego handlu ni¿
uniê celn¹ i dodaje, ¿e stan taki trudny do utrzymania w œwietle faktu, ¿e granice
fizyczne w rzeczywistoœci zosta³y w zasadzie zniesione. Dlatego te¿, ustalenie
wspólnych zasad dopuszczenia pracowników i niezale¿nych przedsiêbiorców
(oraz innych nieaktywnych zawodowo migrantów) pochodz¹cych z krajów trzecich, prawdopodobnie stanie siê koniecznoœci¹. Mo¿e siê to jednak okazaæ trudne,
ze wzglêdu na fakt, ¿e ani Jednolity Akt Europejski, ani Traktat o Unii Europejskiej, jak równie¿ ¿adna organizacja miêdzynarodowa nie reguluj¹ tych kwestii,
pozostawiaj¹c je uznaniu krajów cz³onkowskich, których rz¹dy w praktyce zdecydowa³y siê obecnie na wprowadzenie polityki ograniczania migracji. W œwietle
nasilaj¹cych siê w ostatnich latach ataków terrorystycznych, lêki spo³eczeñstw
krajów rozwiniêtych gospodarczo przed nap³ywem cudzoziemców wynikaæ mog¹ z obawy o swoje bezpieczeñstwo.
W rozdziale ostatnim ukazano problem funkcjonowania wschodniej granicy
Polski jako granicy ekonomicznej Unii Europejskiej. Poruszony w nim zosta³ temat polskiej transformacji ustrojowej w œwietle wybranych aspektów nowego
wymiaru miêdzynarodowej wymiany gospodarczej z krajami zza wschodniej granicy, w tym kwestia reorientacji w polskiej wymianie handlowej oraz obszarów
wzglêdnie otwartych granic pañstwowych. Przedstawiono w nim równie¿ potencjalne skutki funkcjonowania wspólnotowej taryfy celnej dla wymiany towarowej Polski z bezpoœrednimi s¹siadami ze wschodu – Rosj¹, Ukrain¹ i Bia³orusi¹.
Ostatnie dwa podrozdzia³y poœwiêcono natomiast kwestiom wizowego ruchu
granicznego i jego implikacjom na zjawisko handlu nierejestrowanego oraz implikacji przesuniêcia granicy zewnêtrznej Wspólnoty Europejskiej na wschodni¹
granicê Polski na problem migracji, a co za tym idzie – sytuacjê na polskim rynku
pracy. Autor konkluduje, ¿e mobilnoœæ na osi Wschód-Zachód mo¿e byæ uzale¿niona g³ównie nie tyle od stawiania nowych przeszkód, ile od tego, jaka bêdzie
si³a czynników wypychaj¹cych oraz przyci¹gaj¹cych. W szczególnoœci natomiast
bêdzie ona uwarunkowana zapotrzebowaniem na konkretne rodzaje si³y roboczej
(selektywna imigracja) oraz okreœleniem limitów imigrantów (kontyngenty) przez
kraje przyjmuj¹ce, co potwierdza historia powojennej migracji w Europie.
Granice pañstwowe stanowi³y i nadal stanowi¹ gwarancje ochrony interesów
gospodarczych poszczególnych krajów lub grup krajów. Mog¹ byæ jednak i s¹ postrzegane jako bariery, tak¿e w miêdzynarodowej wymianie gospodarczej, które
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przynosz¹ w konsekwencji straty dla gospodarki œwiatowej jako ca³oœci. Fakt, i¿
wspó³czesna gospodarka œwiatowa oparta jest na wzrastaj¹cej wspó³zale¿noœci
gospodarek narodowych oraz na zasadach liberalnego ³adu gospodarczego, implikuje ogólny stan bezpieczeñstwa ekonomicznego pañstwa i gospodarki œwiatowej.
Autor w omawianej pracy wykaza³, ¿e w³aœnie konsekwencje funkcjonowania
granic politycznych (ekonomicznych) w okreœlonym stopniu wp³ywaj¹ na utrzymanie politycznej i wewnêtrznej stabilnoœci ekonomicznej pañstw, czy ugrupowañ integracyjnych. Bezpieczeñstwo gospodarki zostanie natomiast zagro¿one,
gdy nie bêdzie ona w stanie samodzielnie siê rozwijaæ, ale te¿, gdy zagro¿enia zewnêtrzne doprowadz¹ do zak³óceñ w jej funkcjonowaniu. St¹d wniosek, ¿e funkcje ekonomiczne granic pañstwowych, przez wyznaczone cele polityki gospodarczej,
spe³nia³y w przesz³oœci, spe³niaj¹ obecnie i bêd¹ spe³niaæ w przysz³oœci w mniejszym lub wiêkszym stopniu (a tak¿e w okreœlonym czasie) funkcjê ochronn¹ konsumentów i stabilizacyjn¹ rynków wewnêtrznych. Mog¹ tym samym przyczyniaæ
siê równie¿ do podwy¿szania poziomu bezpieczeñstwa ekonomicznego i utrzymywania wzglêdnej równowagi gospodarczej.
Pozycja ze wzglêdu na tematykê oraz zakres poruszonych zagadnieñ mo¿e
byæ szczególnie polecana studentom, jak równie¿ pracownikom naukowym specjalizuj¹cym siê w zagadnieniach gospodarki miêdzynarodowej.

Alicja Jorasz
Poznañ

Maria Jarosz, Polska. Ale jaka?, Warszawa 2005, ss. 355.
Autorka ksi¹¿ki pt.: Polska. Ale jaka?, Maria Jarosz jest specjalist¹ w zakresie
spraw dotycz¹cych spo³eczeñstwa polskiego, a odnosz¹cych siê do nowych nieakceptowanych sytuacji. Problematyka, któr¹ przedstawia, nie by³a tak mocno
nag³aœniana w ustroju socjalistycznym naszego pañstwa, co wynika³o z ówczesnej sytuacji i braku demokratycznych reform. Ksi¹¿ka jest analiz¹ polskiej sytuacji politycznej, gospodarczej i spo³ecznej po Okr¹g³ym Stole, chocia¿ mo¿emy
w niej równie¿ znaleŸæ w¹tki historyczne naszego pañstwa. Opisane przez Autorkê jej prywatne ¿ycie, w pewnym sensie ukazuje nam czasy socjalizmu – partia
mog³a z cz³owiekiem zrobiæ wszystko, utrudniaj¹c mu ¿ycie. Jej myœlenie o sprawach kraju, by³o wziête nie z tego ustroju. Bior¹c pod uwagê zwi¹zki mi³osne
(4) bardziej pasowa³a do kapitalistycznych „dzieci kwiatów”. Na przyk³adzie jej
¿ycia widzimy, ¿e nie liczy³ siê talent i wiedza, lecz podporz¹dkowanie socjalizmowi, w którym urzêdy pañstwowe by³y ze sob¹ mocno „powi¹zane”, a w sprawach zatrudnienia dzia³a³y na zasadach donosicielstwa – chodzi³o o tak zwan¹
ubeck¹ listê niepokornych. OdnaleŸæ tu mo¿emy kompromitacje tamtejszych czasów dotycz¹c¹ np. przejawów pijañstwa – o alkoholizmie nie by³o mowy, coœ takiego nie istnia³o.

