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Recenzja książki Pawła Bożyka, Międzynarodowe stosunki 
ekonomiczne, PWE, Warszawa 2008 

W styczniu 2008 r. na polskim rynku ukazała się kolejna książka prof. dra hab. 
Pawła Bożyka. Tym razem jest to podręcznik do międzynarodowych stosunków go-
spodarczych. 

Książka wyróżnia się przede wszystkim jasnością wywodu. Tekst jest napisany nie-
zwykle przystępnym językiem. Autor podjął wielki wysiłek przedstawienia niełatwych 
często zagadnień tak, by uproszczenia nie miały wpływu na poprawność merytoryczną 
wywodu. Studenci i inni czytelnicy docenią na pewno także wyróżnienie w tekście naj-
ważniejszych zagadnień, co ułatwia odnalezienie poszukiwanych informacji i porządkuje 
treść podręcznika. 

Atutem książki jest również bardzo kompleksowe przedstawienie wszystkich działów 
międzynarodowych stosunków ekonomicznych. Tekst liczy ponad 400 stron i składa się 
z 14 rozdziałów. Układ podręcznika różni się od innych wydawanych na polskim rynku 
pozycji z tej tematyki. Można go, moim zdaniem, podzielić na trzy części. Pierwsza część 
(rozdziały 1-6) została poświęcona głównie kwestiom teorii handlu międzynarodowego. 
W drugiej (rozdziały 7-10) autor podejmuje wątki makroekonomiczne. Część trzecia 
(rozdziały 11-14) to omówienie różnych rodzajów polityki ekonomicznej. 

W pierwszym rozdziale scharakteryzowane zostały międzynarodowe stosunki eko-
nomiczne jako odrębna dyscyplina naukowa. Następnie autor dokonuje przeglądu czyn-
ników określających międzynarodowy podział pracy, by w kolejnych trzech rozdziałach 
przedstawić teorie i tendencje rozwoju międzynarodowego handlu towarami, usługami 
oraz przepływów czynników produkcji. Znajdziemy tu więc krótką charakterystykę czyn-
ników wpływających na zmiany kształtowania się międzynarodowej wymiany towarowej 
w długim okresie, jak również wykład na temat teorii korzyści z handlu towarami oraz 
wpływu tego handlu na dochód narodowy. W rozdziale czwartym stosunkowo obszer-
nie scharakteryzowano międzynarodowy handel usługami - temat niezwykle rzadko 
poruszany w podręcznikach do międzynarodowych stosunków gospodarczych - co jest 
kolejnym atutem tej książki. W następnym rozdziale autor zajmuje się międzynarodowym 
przepływem kapitału, siły roboczej i technologii. Tę część podręcznika uzupełnia rozdział 
o kształtowaniu się cen międzynarodowych i czynnikach na nie wpływających. 
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Rozdział siódmy poświęcony został kwestiom struktury bilansu płatniczego i meto-
dom jego równoważenia. W kolejnym rozdziale autor omawia międzynarodowe systemy 
walutowe w perspektywie historycznej, a następnie międzynarodowe rynki walutowe 
oraz kursy walutowe. Tę część kończy rozdział poświęcony problematyce zadłużenia 
międzynarodowego oraz szerzej - kryzysom finansowym we współczesnej gospodarce 
światowej. 

Kolejne cztery rozdziały dotyczą kolejno: zagranicznej polityki ekonomicznej, mię-
dzynarodowej polityki ekonomicznej, polityki integracyjnej i globalnej polityki ekono-
micznej. Autor nie ogranicza się jedynie do omówienia handlowych odmian tych polityk, 
bardzo wiele miejsca poświęca także szerszym powiązaniom makroekonomicznym. 
Tradycyjny kurs dotyczący polityki handlowej został więc uzupełniony omówieniem 
różnych form, podmiotów, celów i narzędzi poszczególnych polityk ekonomicznych. 
Charakterystyka narzędzi tej polityki także wykracza poza najczęściej omawiane na-
rzędzia taryfowe, para- i pozataryfowe, gdyż autor poświęca wiele miejsca takim instru-
mentom oddziaływania państwa na gospodarkę, jak kurs walutowy, stopa procentowa, 
polityka fiskalna, przemysłowa, rolna, inwestycyjna i inne. Pewne trudności niektórym 
mniej uważnym czytelnikom może sprawić rozdział 13 (Polityka integracyjna). Wynikać 
to może z dosyć zawiłej tematyki podjętej w tym rozdziale. Nie jest to bowiem tylko 
standardowa charakterystyka doświadczeń ugrupowań integracyjnych, ale także szcze-
gółowe omówienie modeli integracji gospodarczej. 

Mimo iż książka prof. Pawła Bożyka jest jednym z kilku wykładów z międzynaro-
dowych stosunków gospodarczych, traktuję ją jako pozycję wyjątkową, i to zarówno 
ze względu na zakres podejmowanych tematów, jak i lekkość wywodu. Tę ostatnią cechę, 
jak sądzę, szczególnie docenią studenci. 
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