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Recenzja książki Ronalda W. Jonesa 
GLOBALIZATION AND THE THEORY OF INPUT TRADE" 

Do niedawna w teorii handlu przyjmowano założenie o międzynarodowej nie-
mobilności czynników produkcji. Teoretycy zakładali, że przedmiotem wymiany są 
wyłącznie dobra finalne. Taka wizja świata skonfrontowana z rzeczywistością go-
spodarczą okazała się zbyt uproszczona. Handel międzynarodowy coraz częściej do-
tyczy bowiem nie tylko dóbr finalnych, lecz także półproduktów i czynników 
produkcji, czyli tzw. dóbr pośrednich. Produkcja coraz częściej jest dzielona na eta-
py, które są lokowane w różnych krajach. 

Nowa książka Ronalda W! Jonesa „Globalization and the Theory of Input Trade" 
wydana przez MIT Press w 2000 r. poświęcona jest właśnie tym nowym trendom 
obecnym w handlu międzynarodowym. Autor przedstawia w niej teoretyczne pod-
stawy opisu wymiany, której przedmiotem są nie tylko dobra finalne, lecz również 
półprodukty i czynniki wytwórcze. Nie jest to pierwsze opracowanie poświęcone tej 
kwestii (zob. np. K.-Y. Wong, „International Trade in Goods and Factor Mobility", 
MIT Press, Cambridge Mass., 1995), jednak od innych odróżnia je względna prostota 
i elegancja wywodu. 

Jones bada, czy międzynarodowy handel towarami oraz handel czynnikami pro-
dukcji są substytucyjne wobec siebie, czy też komplementarne. Czy zatem handel 
towarami stałby się mniej czy bardziej intensywny, gdyby czynniki wytwórcze mo-
gły swobodnie przemieszczać się do kraju, w którym uzyskają najwyższe dochody. 
Na to pytanie Jones odpowiada w swój ulubiony sposób, znany również z innych 
kontekstów: to zależy. Przypomina, że substytucyjny charakter wymiany dóbr i prze-
pływu czynników wytwórczych opisuje m.in. R.A. Mundell („nternational Trade and 
Factor Mobility, „American Economic Review" vol. 47/1957, ss. 321-335). Dodaje jed-
nak, że handel towarami jest u Mundella zakłócony obecnością cła, które uniemożli-
wia wyrównywanie się cen czynników w skali międzynarodowej i skłania 
do przepływu kapitału. Z kolei za D.D. Purvisem (Technology, Trade and Factor Mo-
bility, „Economic Journal" vol. 82/1972, ss. 991-999) wskazuje na możliwą komple-
mentarność międzynarodowej wymiany towarów i przepływu czynników. 
Argumentuje, że w kraju, który ma absolutną przewagę technologiczną w produkcji 
jakiegoś dobra finalnego, czynnik produkcji intensywnie wykorzystywany do jego 
wytworzenia zarabia więcej niż za granicą, a produkt, o którym mowa, staje się przed-
miotem eksportu. W takiej sytuacji swoboda przepływu czynników produkcji pro-



wadzi do dopływu do tego kraju badanego czynnika, co umożliwia zwiększenie eks-
portu omawianego dobra finalnego, a w konsekwencji - intensyfikację obrotów to-
warowych. 

Mimo zmiany warunków, w jakich prowadzona jest wymiana, Jones opisuje współ-
czesny handel międzynarodowy za pomocą koncepcji korzyści komparatywnych 
i opartych na niej tradycyjnych modelach teorii wymiany. Uważa, że nie trzeba rezy-
gnować z tego aparatu analitycznego, a tylko zmodyfikować założenie o międzyna-
rodowej mobilności dóbr finalnych i niemobilności czynników produkcji. Badanie 
gospodarek, w których czynniki produkcji mogą wypływać za granicę, jest zdaniem 
Jonesa zasadne, gdyż w obliczu coraz powszechniejszej fragmentaryzacji produkcji 
coraz więcej składników kapitału fizycznego stanowi przedmiot wymiany między-
narodowej. A wielkie migracje ludności są faktem od wieków. 

Jones stosuje cztery podstawowe sposoby opisu struktur gospodarczych, zalicza-
ne do tradycyjnych teorii handlu międzynarodowego: prosty model wymiany, mo-
del Ricarda, model z niemobilnymi czynnikami produkcji oraz model Heckschera-
-Ohlina. Wykorzystuje zwykle najprostsze, dwuproduktowe wersje każdego z nich 
(za pomocą prezentacji słownych i graficznych te ujęcia są przedstawione w: R.E. 
Caves, J.A. Frankel, R.W, Jones, „Handel i finanse międzynarodowe", PWE, Warsza-
wa 1998, rozdz. 2-8). 

Książka „Globalization and the Theory of Input Trade" składa się z ośmiu rozdzia-
łów. Pierwszy jest wprowadzeniem do tematu. Pozostałe są podzielone na dwie 
części. Część pierwsza (rozdziały 2-5) stanowi próbę sformułowania teorii między-
narodowego handlu dobrami pośrednimi. W części drugiej (rozdziały 6-8) Autor 
przedstawia analizę polityki gospodarczej prowadzonej w warunkach mobilności pół-
produktów i czynników wytwórczych. 

W rozdziałach 2-5 Jones przedstawia sytuacje, w których handel półproduktami 
towarzyszy wymianie dóbr finalnych. Odwołuje się do wspomnianych tradycyjnych 
modeli teoretycznych, a więc traktuje rynki, na których dokonuje się wymiany, jako 
doskonale konkurencyjne lub zbliżone do doskonale konkurencyjnych. W rozdziale 2 
Jones przedstawia podejście Ricarda uzupełnione założeniem o wykorzystywaniu 
do produkcji nie tylko mobilnej pracy, lecz również czynnika wytwórczego dostęp-
nego na rynku światowym. W rozdziale 3 porównuje efektywność strategii przycią-
gania mobilnego kapitału do kraju oraz wykorzystywania go w filii krajowej firmy za 
granicą, czyli w tzw. enklawie zagranicznej. Przedstawia tam także różne warianty 
międzynarodowej mobilności czynników i wskazuje na konsekwencje ich występo-
wania. W rozdziale 4 zajmuje się substytucją czynników produkcji w warunkach ich 
mobilności. Omawia również sytuację, w której dobra wcześniej niehandlowe stają 
się przedmiotem wymiany. Zastanawia się nad opłacalnością handlu produktem fi-
nalnym oraz półproduktem potrzebnym do jego wytwarzania. Tam też bada skutki 
liberalizowania gospodarki. Te rozważania są wstępem do późniejszej analizy wpły-
wu różnych instrumentów polityki gospodarczej na handel prowadzony w warun-
kach międzynarodowej mobilności czynników produkcji. W rozdziale 5 zajmuje się 
międzynarodowym handlem półproduktami stanowiącymi kapitał fizyczny. 
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Ostatnie trzy rozdziały książki (6-8) poświęcone są polityce gospodarczej prowa-
dzonej w warunkach mobilności niektórych czynników produkcji. Jones analizuje w 
nich konsekwencje prowadzenia polityki ekonomicznej w kraju, którego firmy dzia-
łają na międzynarodowych rynkach doskonale oraz niedoskonale konkurencyjnych. 
W rozdziale 6 Jones analizuje normatywne aspekty polityki handlu zagranicznego 
ingerującej w działanie rynków dóbr finalnych i pośrednich. Rozdział 7 poświęcony 
jest produkcji wieloetapowej. Autor nawiązuje w nim do pionowego handlu we-
wnątrzgałęziowego definiowanego jako wymiana półproduktów i wyrobów final-
nych. Rozdział 8 traktuje o skutkach przepływu czynników produkcji dla całej polityki 
gospodarczej, a zwłaszcza - polityki handlu zagranicznego. Ten rozdział zasługuje 
na szczególne zainteresowanie ze względu na hipotezy dotyczące zmiany charakte-
ru polityki handlu zagranicznego w warunkach międzynarodowej mobilności czyn-
ników produkcji. Jones dowodzi, że międzynarodowa wymiana dóbr pośrednich 
może zmienić siłę i kierunek działania korzyści komparatywnych. Przedmiotem 
wyboru staje się bowiem nie tylko charakter międzynarodowego handlu dobrami 
finalnymi, lecz także handel półproduktami. W tej sytuacji, polityka gospodarcza 
kraju zyskuje na znaczeniu jako czynnik określający rozmiary i kierunki wymiany 
z zagranicą. Jones zauważa, że rola przedsięwzięć z zakresu polityki handlu zagra-
nicznego wzrasta w porównaniu z coraz mniej istotnymi tradycyjnymi ogranicze-
niami handlu (np. koszt transportu, różnice językowe i kulturowe). Jones stara się 
też przewidzieć, gdzie i dlaczego mogą się ujawnić konflikty między posiadaczami 
mobilnych i niemobilnych w skali międzynarodowej czynników produkcji. Analizu-
je skutki działań państwa mających na celu obronę interesów ekonomicznych każ-
dej z tych grup (w praktyce - zwykle tej ostatniej). W tej części pracy Jones słusznie 
zauważa, że następuje zmiana charakteru międzynarodowych stosunków gospodar-
czych, w których uczestniczą władze poszczególnych państw. Dotychczas rząd i fir-
my prywatne z danego kraju łączyła chęć pokonania przeciwników zagranicznych. 
Obecnie rządy coraz częściej dobrowolnie rezygnują z niektórych uprawnień w za-
mian za udział w porozumieniach z innymi rządami i kontrolowanie firm działają-
cych na obszarze wykraczającym poza granice narodowe. Upowszechnieniu się takich 
działań sprzyjają procesy integracyjne oraz ekspansja przedsiębiorstw ponadnaro-
dowych. Konsekwencją takiego postępowania jest pozostawanie rządów w opozycji 
do krajowych i zagranicznych firm prywatnych, którym coraz trudniej jest uciec spod 
kontroli władz gospodarczych. 

W swojej najnowszej książce Jones nawiązuje również do problemów handlu za-
granicznego wykraczających poza analizę wymiany towarowej w warunkach mię-
dzynarodowej mobilności czynników produkcji. Przedstawia np. związek wzrostu 
cen, którego skutkiem są zmiany na rynkach czynników produkcji z występowa-
niem szoków popytowych oraz wprowadzaniem instrumentów protekcji. Analizuje 
konsekwencje swobodnego przepływu mobilnego kapitału dla koncentracji produk-
cji oraz wpływu stanu koniunktury na skłonność firm do koncentrowania produkcji. 
Odwołuje się ponadto do kwestii protekcjonizmu, warunków opłacalności inwesty-
cji zagranicznych i napływu zagranicznej siły roboczej. 



W różnych fragmentach książki Jones pokazuje, na ile uzyskiwane wyniki zależą 
od warunków, w jakich odbywa się określony rodzaj handlu. Posługując się algebrą 
lub grafiką, nie zapomina, że zawsze najważniejsza jest ekonomiczna interpretacja 
opisywanych zjawisk. 

Książka Jonesa zachęca do sięgnięcia po nią także dlatego, że Autor posługuje się 
względnie prostymi sposobami analizy. Prostota wywodu jest zresztą ogólną cechą 
większości jego prac. „Globalization and the Theory of Input Trade" jest też świadec-
twem olbrzymiej wiedzy i doświadczenia Autora. Jones odwołuje się w niej zarówno 
do własnych myśli sprzed lat (niekiedy korygując dawne poglądy), jak i do tekstów, 
które bez przesady można uznać za klasyczne w dziedzinie teorii handlu międzyna-
rodowego. Niektóre wypowiedzi Autora wykraczają poza sferę ekonomii. Jones 
zauważa na przykład, że globalizacji gospodarczej nie towarzyszy globalizacja poli-
tyczna. A idea państwa narodowego wręcz przeżywa renesans, co potwierdza przy-
kład rozpadu Związku Radzieckiego (można dodać, że podobnie jest w przypadku 
byłej Jugosławii i dawnej Czechosłowacji). 

To, co powiedziano wyżej, nie oznacza, że Jones rozwiewa wszelkie wątpliwości 
związane z handlem międzynarodowym. W jego pracy zbyt mało jest, moim zda-
niem, odwołań do handlu odbywającego się na rynkach niedoskonale konkurencyj-
nych. Nie ma u niego ani monopoli lokalnych, które tracą swoją pozycję po otwarciu 
gospodarki, ani konkurencji monopolistycznej ze zróżnicowanym produktem. A za-
tem w książce Jonesa brakuje analizy nowych teorii handlu międzynarodowego pro-
wadzonego w warunkach międzynarodowej mobilności czynników produkcji (choć 
w podrozdziale 6.3 Autor wspomina o rynku oligopolistycznym). 
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