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Celem wykładu z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych jest przedstawienie podstawowych 

zagadnień związanych z funkcjonowaniem gospodarki otwartej w odniesieniu do powiązań 

handlowych i przepływów kapitału. Uczestnicy zajęć powinni po ich zakończeniu rozumieć 

mechanizmy powstawania międzynarodowej wymiany towarowej, przepływu kapitału i migracji, 

a także posiadać podstawową wiedzę w zakresie finansów międzynarodowych i makroekonomii 

gospodarki otwartej. Program zajęć dostosowano do profilu studiów nieekonomicznych, choć 

podstawy ekonomii są konieczne dla przyswojenia przedstawianych zagadnień. Omawiane 

zagadnienia teoretyczne będą w miarę możliwości ilustrowane odniesieniami do przykładów 

empirycznych. 

 
 

Temat 1: Gospodarka światowa i ekonomia międzynarodowa 
Gospodarka światowa: jej geneza i stan obecny. Główni aktorzy i interakcje między nimi. Przepływy 

handlowe i kapitałowe: struktura geograficzna. Miejsce Polski w gospodarce światowej. Przedmiot 

zainteresowań ekonomii międzynarodowej i narzędzia badawcze.  

Literatura: [KO] rozdz. 2; [M] rozdz.1; 

 

Temat 2: Wprowadzenie do teorii wymiany międzynarodowej i model Ricardo 
Teoria wymiany międzynarodowej – wprowadzenie. Koncepcja przewagi absolutnej A. Smitha 

i przewagi komparatywnej D. Ricardo. Gospodarska ricardiańska: równowaga autarkiczna 

i w warunkach handlu. Pojęcie i determinanty terms of trade w gospodarce ricardiańskiej. Korzyści 

z handlu międzynarodowego. Empiryczna weryfikacja koncepcji Ricardo.  

Literatura: [KO] rozdz. 3; [M] rozdz. 2 i 3; [CFJ] rozdz. 2, 3 i 5; 

 

Temat 3: Model Heckschera-Ohlina (HO) 
Związek pomiędzy zasobami a strukturą produkcji (twierdzenie Rybczyńskiego). Zasoby a struktura 

wymiany (twierdzenie HO). Skutki handlu międzynarodowego: zmian cen dóbr, struktury produkcji 

i cen czynników produkcji (twierdzenie Stolpera-Samuelsona). Redystrybucyjne skutki handlu. 

Empiryczna weryfikacja teorii HO. 

Literatura: [KO] rozdz. 4; [KO] rozdz. 5, [M] rozdz. 4, 5, 6 i 7; [CFJ] rozdz. 7; 

 

Temat 4: Nowa teoria handlu 
Koncepcja handlu wewnątrzgałęziowego i problem jego pomiaru (indeks Grubela-Lloyda). Funkcja 

użyteczności typu love for variety. Znacznie konkurencji niedoskonałej i korzyści skali produkcji. 

Model Krugmana – korzyści skali w ramach konkurencji monopolistycznej i zróżnicowania 

produktów.  

Literatura: [KO] rozdz. 6; [M] rozdz. 9 i 10; 
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Temat 5: Przepływy czynników produkcji 
Międzynarodowa mobilność siły roboczej (model neoklasyczny). Międzynarodowe przepływy 

kapitału: pojęcie wymiany międzyokresowej. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i przedsiębiorstwa 

wielonarodowe.  

Literatura: [KO] rozdz. 7; [CFJ] rozdz. 10; 

 

Temat 6: Polityka handlowa – część 1 
Przesłanki dla stosowania polityki handlowej i jej instrumenty. Polityka handlowa w warunkach 

doskonałej konkurencji (skutki stosowania cła w kraju małym i dużym. Problem ekwiwalnetności cła, 

ograniczenia ilościowego i subwencji produkcyjnej. Subwencja eksportowa. Efektywna protekcja 

celna.  

Literatura: [KO] rozdz. 8; [M] rozdz. 8; [JJM] rozdz.1, 7 i 8. 

 

Temat 7: Polityka handlowa – część 2 
Wpływ ceł na terms of trade. Optymalna taryfa celna (retaliacja i wojna celna). Polityka handlowa 

w warunkach niedoskonałej konkurencji: porównanie skutków stosowania cła i kwoty w monopolu. 

Elementy strategicznej polityki handlowej. Ekonomia polityczna polityki handlowej.  

Literatura: [KO] rozdz. 9, 10, 11; [M] rozdz. 11; [JJM] rozdz.1, 2, 7, 8 i 9. 

 

Temat 8: Bilans płatniczy 
Bilans płatniczy: jego struktura i interpretacja. Zasada podwójnego księgowania transakcji w bilansie 

płatniczym. Nierównowaga bilansu płatniczego. Równość inwestycji i oszczędności w gospodarce 

otwartej, paradoks Feldsteina-Horioki.  

Literatura: [KO] rozdz. 12; [CFJ] rozdz. 16 i 17; 

 

Temat 9: Rynek walutowy i kurs walutowy 
Kurs walutowy, arbitraż, transakcje na rynku walutowym. Rynek walutowy: uczestnicy, instytucje 

i transakcje. Problem ryzyka kursowego w transakcjach międzynarodowych. 

Literatura: [KO] rozdz. 13; [CFJ] rozdz. 16 i 17; 

 

Temat 10: Parytet stóp procentowych 
Koncepcja parytetu stop procentowych. Stopa zwrotu z aktywów zagranicznych jako funkcja 

bieżącego kursu walutowego. Parytet ubezpieczony i nieubezpieczony. Związek rynku walutowego 

z rynkiem pieniężnym.  

Literatura: [KO] rozdz. 14, [CFJ] rozdz. 26; 

 

Temat 11: Parytet siły nabywczej 
Prawo jednej ceny i parytet siły nabywczej w wersji bezwzględnej i względnej. Problemy 

z weryfikacją parytetu, przyczyny zawodności. Monetarystyczny model kursu walutowego. Realny 

kurs walutowy. Efekt Balassy-Samuelsona.  

Literatura: [KO] rozdz. 15, [CFJ] rozdz. 26; 

 

Temat 12: Determinanty wielkości produkcji w krótkim okresie w gospodarce otwartej 
Wyznaczniki zagregowanego popytu w gospodarce otwartej i równowaga produkcyjna w krótkim 

okresie (krzywa DD). Równowaga na rynku aktywów (krzywa AA). Krótkookresowa równowaga 

w gospodarce otwartej (model DD-AA). Polityka gospodarcza w gospodarce otwartej.  

Literatura: [KO] rozdz. 16; 
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Temat 13: System sztywnego kursu walutowego 
System sztywnego kursu walutowego: interwencja banku centralnego i jej powiązania z podażą 

pieniądza. Polityka makroekonomiczna w systemie kursu sztywnego. Kryzysy walutowe. 

Literatura: [KO] rozdz. 17; 

 

Temat 14: Międzynarodowy system walutowy: od systemu waluty złotej do EMU 
Historia międzynarodowego systemu walutowego: od systemu waluty złotej poprzez system z Bretton 

Woods, system kursów płynnych do unii walutowej. Ekonomiczne mechanizmy funkcjonowania 

systemów walutowych. 

Literatura: [KO] rozdz. 18 i 20; [KO] rozdz. 19; 

 

Literatura 
[KO]: Krugman P., M. Obstefld, Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka, wydanie trzecie 

zmienione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007; 

[M]: Marrewijk Ch. Van, International Trade and the World Economy, Oxford University Press 2002; 

[JJM]: Michałek J. J., Instrumenty polityki handlowej, mechanizmy ekonomiczne i regulacje 

międzynarodowe, PWN 2002; 

[WM]: Molle W., Ekonomika integracji europejskiej: Teoria, praktyka, polityka, FG Solidarność, 

Gdańsk 2000; 

[CFJ]: Caves R., Frankel J., Jones R., Handel i finanse międzynarodowe, PWE 1998; 

 

Zaliczenie 
Wykład kończy się egzaminem pisemnym składającym się z 50 pytań testowych wielokrotnego 

wyboru. Do zaliczenia zajęć wymagane jest zdobycie 50% liczby punktów z egzaminu i wcześniejsze 

zaliczenie ćwiczeń.  

 

 


