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Recenzja pracy doktorskiej 

Kamila Pikuły pt. „Wpływ migracji czynników produkcji 

na międzynarodową wymianę towarową  

w różnych systemach gospodarczych”  

Praca składa się z czterech rozdziałów oraz wstępu i zakończenia. Objętość tekstu wynosi 193 

strony.  Jego uzupełnieniem jest obszerna bibliografia (18 stron), streszczenie w języku polskim 

i angielskim (14 stron) oraz spis tabel i wykresów (5 stron). Wstępna część  pracy obejmuje 

aspekty teoretyczne handlu międzynarodowego i przepływu czynników produkcji oraz aspekty 

metodologiczne dotyczące stosowanego w pracy modelu grawitacyjnego. Zagadnienia te 

stanowią przedmiot połowy tekstu rozdziału pierwszego i mają postać skondensowanego 

opisu standardowej literatury podręcznikowej z ekonomii międzynarodowej. Druga część 

rozdziału pierwszego zawiera przegląd, opublikowanych przez innych autorów, badań 

empirycznych dotyczących oddziaływania przepływu siły roboczej, kapitału i wiedzy na handel 

zagraniczny różnych krajów, z zastosowaniem modelu grawitacyjnego. 

Przedmiotem pozostałych trzech rozdziałów jest analiza typu ekonometrycznego, poświęcona 

polskiemu handlowi zagranicznemu z ZSRR w latach 1950-1991 oraz z Rosją w okresie 1992-

2013, a następnie aspektom prognostycznym tego handlu w latach 2014 – 2030. Z formalnego 

punktu widzenia struktura pracy jest przejrzysta i odpowiadająca charakterowi głównego 

zadania wynikającego z jej tematu. Skoro bowiem autor ma badać wpływ jakichś zjawisk na 

inne zjawiska, powinien podjąć próbę nie tylko ich kwantyfikacji, ale w miarę możliwości 

również dokonać pomiaru tego wpływu. Jednakże skoncentrowanie wysiłku na 

skwantyfikowanej faktografii i przetwarzaniu obfitych statystyk z jednoczesnym pominięciem 

wyodrębnienia w strukturze pracy zapowiedzianego w tytule układu analitycznego w postaci 

„różnych systemów gospodarczych”, może rodzić przypuszczenie, że autor nie przywiązał 

wystarczają cej wagi do różnic we właściwościach tych systemów. 

W rzeczywistości jednak takie przypuszczenie byłoby niesłuszne. Oprócz bowiem  

zapowiedzianego we wstępie celu rozprawy jako „zbadanie tendencji oraz relatywnej siły 

wpływu przemieszczania się czynników produkcji na wymianę handlową Polski z ZSRR i Rosją” 

(5), autor podjął się jeszcze trudniejszego, a nawet niewykonalnego zadania, w formie 

udowodnienia hipotezy, że między systemem gospodarki socjalistycznej typu 
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marksistowskiego a systemem gospodarki kapitalistycznej nie ma aż tak dużych różnic, aby ten 

pierwszy miał być dezawuowany, skoro zupełnie podobne wady ustrojowe wykazuje 

kapitalizm.  

W wielu fragmentach pracy autor nie tylko wypowiada się w tym duchu, ale na pierwszym 

planie około 1/3 tekstu pracy  poświęca dowodzeniu, że dla gospodarki realnego socjalizmu, 

nazywanego w całej pracy „gospodarką planową” nie tylko można stosować model 

grawitacyjny, ale osiągać za jego pomocą taki sam rezultat jak w gospodarce rynkowej. Już  

w pierwszym rozdziale stwierdza: „Na każdy argument o tym, że jest to model adekwatny 

jedynie do analizy gospodarki rynkowej można znaleźć kontrargument. W systemie 

kapitalistycznym istnieje bowiem również szereg zjawisk, które mogą wpływać na wyniki 

estymacji równania grawitacyjnego. Straty ponoszone w wyniku planowania przez instytucje 

państwowe można na przykład porównać do kosztów subsydiów eksportowych czy taryf 

celnych w gospodarce rynkowej. (…) Nieefektywność instytucji planistycznych w regulowaniu 

cen można porównać do efektów ustalania cen przez oligopol”(43). Swoją argumentację autor 

wzmacnia  stwierdzeniem: „W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na nieefektywność 

gospodarek planowych, ale zapomina się o tym, że w gospodarkach rynkowych istnieje równie 

wiele ekonomicznie nieracjonalnych mechanizmów” (43). Tak więc, w dążeniu do uznania 

socjalizmu marksistowskiego za ustrój nie gorszy od kapitalizmu autor rozprawy jest gotów 

utożsamiać nieefektywność całego systemu gospodarki „planowej” z fragmentarycznymi 

patologiami występującymi wewnątrz systemu kapitalistycznego. Aby spotęgować skutek 

tego porównania i uszlachetnić zbankrutowany socjalizm bezrynkowy, autor wykorzystuje 

model grawitacyjny, mający działać w tym systemie z równym rezultatem jak w kapitalizmie. 

A rezultat ten można – zdaniem autora rozprawy – wyrazić słowami, że w gospodarce 

planowej oddziaływanie przepływu czynników produkcji na handel międzynarodowy jest 

pozytywny, a nie neutralny lub negatywny. Wprawdzie w cytowanym sformułowaniu celu 

rozprawy było podkreślone zbadanie relatywnej siły tego oddziaływania, to jednak  

w kontekście rezultatów analizy dla gospodarki planowej siła ta zanika. Niestety, nie skłania to  

autora do uwzględnienia w analizie faktu, że przez cały okres funkcjonowania Rady Wzajemnej 

Pomocy Gospodarczej znaczącego przepływu między krajami tego ugrupowania siły roboczej, 

kapitału i wiedzy w zasadzie nie było,  a o rozmiarach i strukturze handlu każdego kraju z Rosją 
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decydowała narzucona przez Kreml zasada dostosowania poziomu i struktury jego eksportu 

do potrzeb Moskwy.  

Autor pracy, jak zresztą i inni badacze przeceniający właściwości obliczeń opartych na analizie 

relacji liczbowych w modelach wieloczynnikowych, zaniedbał dokładniejszego poszukiwania 

związków przyczynowo-skutkowych zamiast potwierdzania swych wniosków rachunkiem 

korelacyjnym, który bez stwierdzonego poza modelem istnienia zależności funkcyjnej nie ma 

mocy dowodzącej prawdziwości wyników. Wskutek tego autor doszukał się w gospodarce 

planowej nieistniejącej grawitacji zamiast zjawiska przyciągania przez ZSSR do siebie państw 

satelickich decyzjami administracyjnymi oraz odpychania ich społeczeństw ideologią  

ustrojową socjalizmu marksistowskiego. 

Aby jednak powyższy zarzut nie był jednostronny, warto wspomnieć, że współczesny 

kapitalizm również stopniowo traci swoje zdolności wytwarzania prawidłowego poziomu 

grawitacji w sferze geopolityki i handlu międzynarodowego. Dzieje się tak pod wpływem 

procesu deetatyzacji kapitalizmu, co można obserwować w USA. Pozbawianie lub ograniczanie 

funkcji regulacyjnych państwa spowodowało w USA nadmierny wzrost eksportu kapitału, nie 

tylko finansowego, ale i rzeczowego w ramach offshoringu, pod wpływem siły przyciągania 

inwestycji zagranicznych przez Chiny, Indie i inne kraje rozwijające się. Działo się podobnie  

w odwotna stronę – przyciąganie przez USA nadmiernej imigracji oraz nadmiernego  importu 

towarów, zwłaszcza z Chin, w tym produktów wytwarzanych przez obiekty majątkowe z USA, 

eksportujące swe wyroby do kraju macierzystego. Zależności funkcyjnej wywołującej 

nadmierną grawitację w gospodarce rynkowej też należy dopatrywać się w administracji 

rządowej i realizowanej przez nią doktrynie polityki. Naprawianie pod tym względem 

kapitalizmu musi więc mieć związek z wprowadzaniem większego protekcjonizmu, również  

w formie ograniczania eksportu kapitału, jak bywało przed implementacją ideologii 

neoliberalnej. 

Wiarygodność swoich ocen dotyczących gospodarki planowej autor rozprawy pragnie 

wzmocnić obserwacją, że „warunki przepływu czynników wytwórczych pomiędzy Polską  

i Związkiem Radzieckim na przestrzeni lat 1950-1991 ulegały nieustannym zmianom. (…) Każdy 

kraj na swój sposób dążył do pełnego wdrożenia systemu nakazowo-rozdzielczego. (…) 

Zmieniał się natomiast poziom centralizacji ich decyzji w zakresie przestrzennej alokacji siły 

roboczej, kapitału oraz wiedzy w skali międzynarodowej. Taka sytuacja miała miejsce od 
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początku lat siedemdziesiątych, kiedy zrezygnowano z koncepcji rozwoju autonomicznego 

gospodarek krajów RWPG” (68). Nie zmieniło to jednak natury przyciągania i odpychania 

krajów satelickich przez ZSRR w ramach autarkicznego wobec rynków światowych 

ugrupowania integracyjnego. Autor rozprawy nie zdołał też wystarczająco objaśnić - 

opublikowanego w 1983 roku przez dwu sowietologów  amerykańskich Marrese i Vanousa -   

twierdzenia o rzekomym  udzielania subsydiów (czyli bezzwrotnego dostarczania kapitału) 

przez ZSRR  państwom satelickim w formie płacenia tym państwom wyższych od światowych 

cen za importowane od nich towary przemysłowe oraz akceptowania przez ZSRR niższych od 

światowych cen za eksportowane do krajów RWPG surowce, a zwłaszcza obfite dostawy 

surowców energetycznych. 

 Tymczasem w warunkach jakiegokolwiek autarkicznego  ugrupowania krajów proces 

odchylania się ich cen regionalnych od światowych jest logiczną konsekwencją różnic  

w stopniu  wyposażenia takiego ugrupowania w surowce i osiąganego poziomu produkcji 

towarów. Obfitość surowców i niedostatek rynkowych towarów przemysłowych w ZSRR  

z powodu angażowania nakładów inwestycyjnych w przemysł ciężki i zbrojeniowy, musiało 

wywoływać wspomniane wyżej różnice cen, które – jak wiadomo z opublikowanych badań nad 

systemem handlu wzajemnego krajów RWPG –  nie były źródłem subsydiowania krajów RWPG 

przez ZSRR, a w znacznym stopniu niekorzystnego dla tych krajów eksportu do ZSRR w związku 

z narzucaną im strukturą specjalizacji w warunkach systemowej niewydolności 

modernizacyjnej  całej gospodarki. 

Tytuł rozdziału trzeciego brzmi:  „Wymiana czynników wytwórczych oraz  rozwój handlu 

pomiędzy Polską i Rosją w latach 1992-2013”.  Różni się on od rozdziału drugiego tylko 

zamianą ZSRR na Rosję oraz okresem badań. Okres poprzedni obejmował 41 lat a  okres 

transformacji ustrojowej 21 lat. Charakter zmian ustrojowych nie stanowi przedmiotu 

istotnego zainteresowania autora, co samo przez się wskazuje na  jego  przekonanie, że nie 

należy poszukiwać jakichś odmiennych wyników zastosowania modelu grawitacyjnego.  

W związku z takim przekonaniem analiza przyczynowo-skutkowa jest równie wątła jak  

w przypadku gospodarki planowej. Wyniki zastosowania modelu badań ilościowych, 

wykonanych na niewielkich poziomach absolutnych – ze względu na właściwości ich 

przekształceń modelowych – w  zasadzie potwierdzają pozytywne oddziaływanie  przepływu 

siły roboczej, kapitału i wiedzy na handel między Polską a ZSRR i Rosją.  
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W związku z długookresową prognozą tego przepływu i handlu autor rozbudowuje jednak  

w  rozdziale czwartym tematykę swej rozprawy o zagadnienie: „Wpływ sankcji na gospodarkę 

Rosji oraz jej wymianę handlową z UE i Polską w latach 2013-2015”.  Analizę tego problemu 

zaczyna od stwierdzenia, że „Bezpośrednią przyczyną nałożenia sankcji wobec Rosji było jej 

zaangażowanie w dezintegrację terytorialną Ukrainy”(180). Brzmi to tak, jak gdyby Ukraina 

postanowiła się zdezintegrować terytorialnie, a Rosja okazała jej pomoc w tym 

przedsięwzięciu. W każdym razie autor rozprawy  nie wymienia poważniejszych  działań Rosji  

wobec Ukrainy, jako przyczyn zastosowanych przez Zachód sankcji wobec Rosji .  Zawarty na 

dziewięciu stronach tekst na temat sankcji ma prawie wyłącznie charakter opisowej 

statystycznej analizy obszernego zestawu danych liczbowych, obrazujących właściwości zmian  

handlowych i gospodarczych wywołanych sankcjami. Pominięcie zagadnień geopolityki 

zarówno Rosji jak i USA oraz Unii Europejskiej umożliwiło pozostawienie bez zmian wyników 

prognoz ekonometrycznych, dotyczących przepływu czynników produkcji oraz handlu Polski z 

Rosją do 2030 roku. Sposób potraktowania problemu sankcji potęguje jednak wrażenie 

nadmiernego subiektywizmu autora w jego analizach.   

Pomimo że autor wykonał dużą ilość pracochłonnych analiz liczbowych, to jednak – ze względu 

na przedstawione powyżej zastrzeżenia merytoryczne dotyczące całości rozprawy – jestem 

zmuszony stwierdzić, że nie spełnia ona wymagań stawianych pracy doktorskiej w zakresie 

dyscypliny ekonomia.   

 

Warszawa, dn. 26.11.2016 r.      Prof. dr hab. Marian Guzek 


