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Ksià˝ka „Frontiers of Research in Intra-industry Trade”
stanowi zbiór referatów na konferencj´, w której komi-
tecie naukowym – poza redaktorami ca∏ego opracowa-
nia – znaleêli si´ Markusen (znany m.in. z publikacji
nt. firm wielonarodowych) oraz Grubel, b´dàcy pionie-
rem badaƒ nad wymianà wewnàtrzga∏´ziowà. Gwaran-
cjà wysokiej jakoÊci tworzàcych jà tekstów jest nie tyl-
ko sk∏ad owego komitetu, lecz tak˝e nazwiska autorów,
na czele z wybitnymi znawcami handlu wewnàtrzga∏´-
ziowego (Bernhofen, Greenaway) i innych problemów z
zakresu ekonomii mi´dzynarodowej (Jones, Kierzkow-
ski, Venables). Ju˝ rozdzia∏ 1., autorstwa redaktorów
ksià˝ki, wprowadzajàcy do analizy handlu wewnàtrz-
ga∏´ziowego (równoczesnego eksportu i importu po-
dobnych produktów pochodzàcych z tej samej bran˝y),
zach´ca do lektury. 

Rozdzia∏ 2., przygotowany przez Lloyda, jest zna-
komitym opisem kontrowersji wokó∏ problemu handlu
wewnàtrzga∏´ziowego. W centrum uwagi autora znaj-
dujà si´ spory o sposób agregowania dóbr i definiowa-
nia przemys∏u (bran˝y) oraz metod´ mierzenia inten-
sywnoÊci wymiany. Szczególnie interesujàcy jest frag-
ment dotyczàcy ostatniej z wymienionych kwestii, z
przypisem 3., pokazujàcym, jak w ró˝nym czasie ró˝ni
autorzy w ró˝ny sposób dochodzili do podobnych
wniosków. Autor pisze o trudnoÊciach z okreÊleniem
istoty wymiany wewnàtrzga∏´ziowej, jednak nie podaje
w wàtpliwoÊç sensownoÊci stosowania tego poj´cia (o
czym sama myÊl´ doÊç cz´sto).

W rozdziale 3. Schmitt i Zhihao Yu stosujà mo-
del Dixita–Stiglitza–Krugmana do objaÊnienia szyb-
szego wzrostu Êwiatowego handlu produktami prze-

tworzonymi ni˝ Êwiatowej produkcji w okresie po-
wojennym. Autorzy twierdzà, ˝e g∏ównà przyczynà
takiego stanu jest przekszta∏canie si´ dóbr niehan-
dlowych (non-tradable goods, które – z definicji –
nie sà przedmiotem wymiany mi´dzynarodowej) w
handlowe, m.in. wskutek likwidacji barier handlo-
wych (np. obni˝ania ce∏ i kosztów transportu) oraz
ekspansji produkcji o rosnàcych korzyÊciach skali (w
jej przypadku wzrostowi produkcji towarzyszy spa-
dek kosztu jednostkowego). Rozwijaniu wymiany
dóbr przetworzonych sprzyja ponadto zwi´kszenie
mi´dzynarodowych rezerw i dochodu realnego wie-
lu krajów (bogatsi nabywcy kupujà ich wzgl´dnie
wi´cej ni˝ dóbr podstawowych, a w∏aÊnie te pierw-
sze cz´sto sà przedmiotem handlu wewnàtrzga∏´zio-
wego). Dodatkowym powodem ekspansji handlu mo-
gà byç zjawiska zwiàzane z obrotem uszlachetniajà-
cym i innymi formami mi´dzynarodowej fragmenta-
ryzacji produkcji. Tym razem chodzi o to, ˝e pó∏pro-
dukty o ró˝nym stopniu przetworzenia wielokrotnie
przekraczajà granice i ka˝dorazowo sà uwzgl´dniane
w statystykach handlu.

W rozdziale 4. Bernhofen opisuje wewnàtrzga∏´-
ziowy handel produktami jednorodnymi. Pokazuje, ˝e
ró˝nicowanie produktu nie jest konieczne, by sta∏ si´
on przedmiotem wymiany wewnàtrzga∏´ziowej.
Wszystko zale˝y bowiem od charakteru rynku. Autor
nawiàzuje wi´c do idei Brandera (1981), który pokaza∏,
˝e zmonopolizowane bran˝e wytwarzajàce w dwóch
krajach identyczny produkt chcà po otwarciu gospoda-
rek przejàç cz´Êç zysków na rynku zagranicznym i
wchodzà tam ze swoim produktem.

Frontiers of Research in Intra-industry Trade.
Red.: P.J. Lloyd, Hyun-Hoon Lee.
New York i in., 2002 Palgrave, MacMillan



Rozdzia∏ 5., Jonesa, Kierzkowskiego i Leonarda,
rozpoczyna si´ krótkim przeglàdem wyników badaƒ nad
handlem wewnàtrzga∏´ziowym. Dominujàcà cz´Êç roz-
dzia∏u zajmuje jednak opis wp∏ywu fragmentaryzacji
produkcji na rozwój pionowego handlu wewnàtrzga∏´-
ziowego. Autorzy piszà o podziale procesu produkcji na
cz´Êci (production blocks) lokowane w ró˝nych krajach.
Fragmentaryzacji produkcji sprzyjajà te˝ m.in. deregula-
cja produkcji oraz mi´dzynarodowa liberalizacja handlu
i przep∏ywu kapita∏u. Fragmentaryzacj´ produkcji umo˝-
liwia doskonalenie form transportu i przesy∏u informacji
oraz spadek ich kosztu  (czyli – bardziej ogólnie – spadek
kosztów transakcyjnych). Jej skutkiem jest optymalne
wykorzystanie przewagi lokalizacji poszczególnych eta-
pów produkcji i obni˝enie kosztu przeci´tnego. Efektem
ubocznym jest jednak powstawanie dodatkowych kosz-
tów zwiàzanych z ∏àczeniem poszczególnych etapów w
ca∏oÊç za poÊrednictwem czynnoÊci majàcych charakter
us∏ug (np. transport, koordynacja). Autorzy badajà han-
del wewnàtrzga∏´ziowy zwiàzany z fragmentaryzacjà
produkcji pos∏ugujàc si´ przyk∏adami bran˝, których
produktami handluje si´ w ramach NAFTA. 

W rozdziale 6. Amiti i Venables badajà wp∏yw od-
leg∏oÊci mi´dzy partnerami na intensywnoÊç ich wy-
miany wewnàtrzga∏´ziowej. Temat nie jest nowy. Gru-
bel i Lloyd (1975) pisali o wymianie przygranicznej,
Brander i Krugman (1983) pokazywali zaÊ, jak niezero-
wy koszt transportu wp∏ywa na rozmiary handlu pro-
duktami identycznymi pod wzgl´dem fizycznym. Ami-
ti i Venables wià˝à jednak to zagadnienie z modnà
obecnie wÊród badaczy teorià lokalizacji (nowà geogra-
fià gospodarczà) i zastanawiajà si´, czy intensywna wy-
miana wewnàtrzga∏´ziowa prowadzona przez kraje sà-
siedzkie jest zas∏ugà niskich kosztów transportu, czy
raczej podobieƒstwa preferencji ich mieszkaƒców (jak
u Lindera, 1961). 

Rozdzia∏ 7. jest kilkunastym chyba znanym mi tek-
stem Brülharta na temat kraƒcowego handlu wewnàtrz-
ga∏´ziowego i podstawà do stworzenia kolejnego mier-
nika takiego handlu. Autor argumentuje, ˝e zmiany w
strukturze handlu sà niedostatecznie uwzgl´dniane w
popularnych indeksach wymiany wewnàtrzga∏´ziowej
(np. w indeksie Grubela–Lloyda). Uniemo˝liwia to
stwierdzenie, czy struktura gospodarcza kraju zmienia
si´ w kierunku charakterystycznym dla paƒstw uprze-
mys∏owionych (dominacja bran˝ przetwórczych wy-
twarzajàcych zró˝nicowane produkty b´dàce przed-
miotem handlu wewnàtrzga∏´ziowego), czy te˝ nie. W
odniesieniu do korzyÊci z handlu wewnàtrzga∏´ziowe-
go Brülhart pisze o ni˝szym koszcie dostosowania go-
spodarek do jego prowadzenia ni˝ do udzia∏u w handlu
mi´dzyga∏´ziowym. Tak˝e to sk∏ania go do przekony-
wania o wy˝szoÊci dynamicznych mierników handlu
nad tradycyjnymi (statycznymi). Jednak jego argumen-
tacja pomija znane z literatury rozwa˝ania o wzgl´dnie
wysokim koszcie dostosowaƒ do prowadzenia piono-

wego handlu wewnàtrzga∏´ziowego (zob. np. Czarny,
2002, rozdz. 5), co czyni jà niezbyt przekonujàcà. 

Rozdzia∏ 8. odwo∏uje si´ do mierzenia handlu we-
wnàtrzga∏´ziowego pionowego (w którym uczestniczà
produkty zró˝nicowane jakoÊciowo) oraz poziomego
(produkty zró˝nicowane pod wzgl´dem cech pozajako-
Êciowych wa˝nych z punktu widzenia nabywcy). Fon-
tagné i Freudenberg analizujà wymian´ towarowà w
Europie w latach 1980–1999. Dowodzà, ˝e handel mi´-
dzyga∏´ziowy oraz pionowa i pozioma wymiana we-
wnàtrzga∏´ziowa prowadzone sà z zupe∏nie innych po-
wodów i wywo∏ujà odmienne skutki. Ich zdaniem,
wbrew opinii wielu teoretyków, w handlu wewnàtrzga-
∏´ziowym dominuje wymiana pionowa, oparta raczej
na ró˝nicach komparatywnych ni˝ na podobieƒstwie
struktur gospodarczych. T´ cz´Êç pracy uwa˝am za
szczególnie interesujàcà. Jest tak nie tylko dlatego, ˝e
zgadzam si´ z poglàdem o koniecznoÊci podzia∏u wy-
miany wewnàtrzga∏´ziowej na mniejsze i precyzyjniej
zdefiniowane strumienie. 

W rozdziale 9. Hyun–Hoon Lee i Lloyd opisujà we-
wnàtrzga∏´ziowy handel us∏ugami. Ten rozdzia∏ zas∏u-
guje na szczególnie uwa˝nà lektur´, poniewa˝ us∏ugi
by∏y do niedawna uznawane za niehandlowe, a w kon-
sekwencji ma∏o jest prac poÊwi´conych tej problematy-
ce. Autorzy analizujà ró˝nice mi´dzy handlem dobrami
i us∏ugami. Pokazujà, ˝e brak publikacji na temat tego
ostatniego wynika w znacznej mierze z niedostatku da-
nych statystycznych. Zwracajà uwag´ na problemy me-
todologiczne zwiàzane z definicjà handlu us∏ugami.
Wywody autorów dodatkowo uatrakcyjniono przyk∏a-
dami praktycznymi ilustrujàcymi poszczególne rozu-
mowania. 

Rozdzia∏ 10., Greenawaya i Milnera, nawiàzuje do
modelu Chamberlina – Heckschera – Ohlina, w którym
o dwustronnym handlu decydujà zarówno korzyÊci
komparatywne, jak i rosnàce korzyÊci skali produkcji
oraz zami∏owanie konsumentów do ró˝norodnoÊci na-
bywanych dóbr. Jest to po∏àczenie tradycyjnej wizji
handlu, zgodnie z którà kraje powinny specjalizowaç
si´ w produkcji dóbr wytwarzanych wzgl´dnie tanio z
powodu przewag komparatywnych, z nowym podej-
Êciem do wymiany traktujàcym niedoskona∏oÊci kon-
kurencji jako przyczyn´ prowadzenia handlu. Autorzy
zgadzajà si´ z Fontagné i Freudenbergiem, ˝e w handlu
wewnàtrzga∏´ziowym dominuje wymiana pionowa
(szczególnie ta, która polega na mi´dzynarodowej wy-
mianie pó∏produktów i wyrobów finalnych). Piszà, ˝e
wobec tego koszty dostosowania gospodarek do prowa-
dzenia handlu wewnàtrzga∏´ziowego nie sà tak niskie,
jak twierdzà teoretycy, ograniczajàcy je do wewnàtrzga-
∏´ziowego przestawiania si´ z produkcji jednej odmia-
ny na wytwarzanie innej bez potrzeby m.in. przekwali-
fikowania pracowników. 

Bardzo interesujàcy rozdzia∏ 11, autorstwa Marku-
sena i Maskusa, traktuje o zwiàzku handlu wewnàtrzga-
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∏´ziowego i zagranicznych inwestycji bezpoÊrednich
(FDI). Zazwyczaj w literaturze te ostatnie wià˝e si´ z
przep∏ywem kapita∏u, nie zaÊ z prowadzeniem handlu.
Tutaj autorzy nawiàzujà do dyskusji o tym, czy prze-
p∏ywy kapita∏u zast´pujà handel, czy te˝ sà wobec nie-
go komplementarne (zob. Mundell, 1957). W tym kon-
tekÊcie szczególnie polecam analiz´ handlu wewnàtrz
firm wielonarodowych. 

Równie˝ rozdzia∏ 12. (autorstwa Ekholm) jest po-
Êwi´cony zale˝noÊciom mi´dzy wewnàtrzga∏´ziowymi
inwestycjami bezpoÊrednimi oraz handlem wewnàtrzga-
∏´ziowym. Pos∏ugujàc si´ przyk∏adem Szwecji, autorka
pokazuje, ˝e ró˝nice w wyposa˝eniu krajów w kapita∏
negatywnie wp∏ywajà zarówno na wewnàtrzga∏´ziowe
wzajemne FDI, jak i na taki dwustronny handel (podob-
na zale˝noÊç dotyczy wyposa˝enia w kapita∏ ludzki). 

W rozdziale 13. Fukasaku i Kimura przedstawiajà
empirycznà analiz´ wewnàtrzga∏´ziowego handlu pro-
wadzonego w ramach firm wielonarodowych. Pos∏ugu-
jà si´ danymi dotyczàcymi USA i Japonii, co jest – mo-
im zdaniem – uprawnione. Oba kraje nale˝à bowiem do
Triady, z której pochodzi przyt∏aczajàca wi´kszoÊç FDI.
Zdaniem autorów, intensywnoÊç handlu wewnàtrz
firm zale˝y od cech bran˝y i tworzàcych jà przedsi´-
biorstw. Wewnàtrzga∏´ziowy handel w ramach firmy
ma najcz´Êciej charakter wymiany pionowej i stanowi
mi´dzynarodowà wymian´ pó∏produktów o ró˝nym
stopniu przetworzenia oraz dóbr finalnych. 

Koƒczàcy ksià˝k´ rozdzia∏ 14., autorstwa Grubela,
stanowi nowe spojrzenie na handel wewnàtrzga∏´zio-
wy. Jego przedmiotem jest bowiem wymiana aktywów.
Takie zakoƒczenie ksià˝ki przekonuje Czytelnika, ˝e
badanie handlu wewnàtrzga∏´ziowego ma przysz∏oÊç.
Pojawiajà si´ nowe aspekty analizy tej, nale˝àcej do ka-
nonu ekonomii mi´dzynarodowej, problematyki. 

Uwa˝am, ˝e ta ksià˝ka jest pasjonujàca. Powinni
po nià si´gnàç wszyscy, którzy zajmujà si´ badaniem
wspó∏czesnego handlu mi´dzynarodowego. Zaintere-
suje ona zarówno teoretyków, jak i prowadzàcych ana-
lizy empiryczne, poniewa˝ pokazuje obecny stan badaƒ
nad handlem wewnàtrzga∏´ziowym, stanowiàcym wa˝-
nà cz´Êç wymiany. Lektura tego opracowania utwier-
dza mnie w przekonaniu, ˝e poj´cie „handel wewnàtrz-
ga∏´ziowy” jest bardzo pojemne i konieczna jest dez-
agregacja jego strumieni. W przeciwnym razie trudno
jest bowiem okreÊliç, zarówno teoretycznie, jak i empi-
rycznie, jakie czynniki decydujà o jego rozwoju. Do-
tychczasowe modele stanowià raczej studia przypad-
ków ni˝ jednolite podejÊcie teoretyczne. W konsekwen-
cji, niemo˝liwe sà predykcje dotyczàce perspektyw
prowadzenia takiej wymiany oraz jej wp∏ywu na dobro-
byt jej uczestników. Rodzi to niebezpieczeƒstwo, ˝e ba-
dania, choç liczne, wcale nie doprowadzà do lepszego
zrozumienia rzeczywistej gospodarki. 

rec. El˝bieta Czarny 
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