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1. WST P

Dwie ostatnie dekady by y w gospodarce wiatowej okresem rozkwitu regional-
nych ugrupowa  integracyjnych. Powsta y nowe ugrupowania, a te które ju  istnia y 
wesz y na drog  pog biania integracji. U podstaw tych procesów le  oczekiwania, 
e integracja stwarza mo liwo  wzrostu obrotów handlowych, rozszerzenia skali 

produkcji oraz pozwala na efektywniejsz  alokacj  zasobów gospodarczych. Zgod-
nie z za o eniami teorii integracji gospodarczej, wymiana handlowa z zagranic  jest 
obszarem, w którym najszybciej i najbardziej wyra nie mo na zaobserwowa  wp yw 
integracji regionalnej na gospodarki krajów. Na pozytywne efekty handlowe tego typu 
procesów wskazuj  liczne badania empiryczne (zob. m.in.: Nilsson, 2000; Greenaway, 
Milner, 2002; Ghosh, Yamarik, 2004; Szczygielski, Grabowski, 2012). 

Od rozszerzenia Unii Europejskiej o nowe kraje min o dopiero kilka lat. Nie jest 
to okres d ugi dla oceny przebiegu procesów integracyjnych, niemniej jednak mo na 
ju  zaobserwowa  pewne zmiany i nowe tendencje rozwojowe, zarówno w gospodar-
kach poszczególnych krajów, jak i w ca ym ugrupowaniu. Po akcesji nowych krajów 
do Unii Europejskiej1 wzros y wzajemne obroty handlowe. Analiza wska nikowa 
oparta na danych statystycznych wskazuje na pozytywne zmiany w czasie, w zakresie 
wzrostu obrotów handlowych, natomiast pomija przyczyny tych zmian. W artykule 
podj to prób  identy  kacji czynników determinuj cych rozwój bilateralnych obrotów 
handlowych w krajach Unii Europejskiej w latach 1999–2010. Do oceny si y oraz 
kierunku wp ywu wybranych czynników g ównie ekonomicznych zastosowano model 
grawitacyjny dla danych panelowych. 

Za potencjalne determinanty przyj to odleg o  geogra  czn  mi dzy krajami 
cz onkowskimi Unii Europejskiej, PKB, PKB per capita oraz bezpo rednie inwestycje 
zagraniczne krajów. W badaniu zosta y uwzgl dnione równie  wska niki wolno ci 
handlowej (ang. trade of freedom index), relatywnej ró nicy mi dzy PKB krajów oraz 

1 Chodzi o rozszerzenie Unii Europejskiej o nowe kraje z 2004 roku.
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relatywnej ró nicy mi dzy PKB per capita partnerów handlowych. Dodatkowo rozpa-
trzono wp yw przynale no ci krajów do Unii Europejskiej na wzrost ich wzajemnych 
obrotów handlowych. 

2. MODEL GRAWITACJI HANDLU – WYBRANE ASPEKTY TEORETYCZNE

W analizie mi dzynarodowych przep ywów towarowych model grawitacji zosta  
po raz pierwszy wykorzystany ponad pó  wieku temu przez holenderskiego ekono-
mist  i  zyka Tinbergena (1962). Odwo uj c si  do sformu owanego przez Newtona 
prawa powszechnego ci enia, zaproponowa  on grawitacyjny model handlu w postaci 
opisanej nast puj cym równaniem:

  ,   (1)

gdzie: Tij – strumie  handlu mi dzy krajami i oraz j, PNBi(j) – produkt narodowy 
brutto kraju i (j), DISTij – odleg o  geogra  czna mi dzy krajami i oraz j, a, b,  
– elastyczno ci handlu wzgl dem produktu narodowego brutto krajów oraz odleg o ci 
mi dzy krajami, C – sta a grawitacyjna.

Zgodnie z powy szym równaniem wielko  dwustronnych obrotów handlowych 
Tij mi dzy krajami i oraz j jest dodatnio skorelowana z wielko ci  gospodarek obu 
krajów, wyra on  poziomem ich produktów narodowych brutto PNBi oraz PNBj, 
a ujemnie z odleg o ci 2 pomi dzy nimi DISTij (zob. Drzewoszewska, Pietrzak, Wilk, 
2013). 

W modelach grawitacyjnych handlu wa nym zagadnieniem jest okre lenie zmien-
nej obja nianej, która opisuje „si  wzajemnego oddzia ywania” partnerów handlo-
wych. Mo e ni  by  eksport, import lub ca kowite obroty bilateralne, b d ce sum  
eksportu oraz importu. Zalet  przyj cia eksportu, jako zmiennej zale nej jest jego 
mniejsze zniekszta cenie wynikaj ce ze stosowania ró nych instrumentów protekcji 
oraz uwzgl dnienie w cenach kosztów transportu i ubezpieczenia. Dlatego w wielu 
pracach empirycznych za zmienn  obja nian  przyjmowany jest eksport (zob. m.in.: 
Kalirajan, 1999; Egger, 2002; Roberts, 2004). Do  cz sto w pracach empirycznych 
zmienn  obja nian  s  tak e ca kowite obroty dwustronne (zob. m.in.: Tzouvelekas, 
2007; Henderson, Millimet, 2008). Tak zde  niowana zmienna zale na przedstawia 
ca o ciowe uj cie handlu dwustronnego, jednak e takie uj cie wi e si  z problemem 
dost pno ci kompletnych danych. Zarówno po stronie eksportu, jak i importu wyst -
puj  pewne braki danych, st d uwzgl dnienie obu strumieni handlu mo e niekiedy 

2 W badaniach ekonomicznych dotycz cych obrotów handlowych najcz ciej stosowana jest 
odleg o  geogra  czna mi dzy krajami. Alternatyw  stanowi zastosowanie odleg o ci ekonomicznej, 
która równie  ma istotny wp yw na poziom mi dzynarodowych przep ywów towarowych (zob. Pietrzak, 
2010a; Pietrzak, 2010b; Pietrzak, 2012).
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powodowa  ich kumulacj  (zob. Czarny, Folfas, 2011). W nielicznych pracach (zob. 
Fukao, Okubo, Stern, 2003; Kandogan, 2005) za zmienn  obja nian  przyjmowane 
s  warto ci importu.

Przy konstrukcji modelu grawitacji opisuj cego relacje mi dzynarodowe wa n  
kwesti  jest okre lenie czynników wp ywaj cych na si  przyci gania krajów oraz 
okre lenie odleg o ci pomi dzy partnerami handlowymi (zob. G mez-Herrera, 
2013).

Jednym z czynników determinuj cych obroty handlowe jest wielko  ekonomiczna 
krajów, która mo e by  mierzona kombinacj  PNB i liczby ludno ci (zob. Linneman, 
1966). Po ukazaniu si  prac Andersona (1979) i Bergstranda (1985) wyja niaj cych 
teoretyczne podstawy modeli grawitacyjnych, równie cz sto stosowan  w pracach 
empirycznych miar  wielko ci gospodarek krajów jest PKB. W celu lepszego dopa-
sowania modelu do rzeczywisto ci wielu autorów za zmienn  obja niaj c  przyj-
muje równie  PKB per capita (zob. m.in.: Carrère, 2006; Rahman, 2009). Badania 
empiryczne potwierdzaj  bowiem, e obroty handlowe pomi dzy krajami bardziej 
rozwini tymi s  wi ksze (zob. Head, 2000). 

Odleg o  w modelu newtonowskim wyra a opór, jaki masy musz  pokona  na 
drodze ku sobie. Jest zatem czynnikiem os abiaj cym si  przyci gania. W modelach 
handlu mi dzynarodowego odleg o  geogra  czna odzwierciedla przede wszystkim 
czas oraz koszty transportu i czno ci, które istotnie wp ywaj  na wielko  obro-
tów handlowych mi dzy krajami. Nie jest to jednak jedyny czynnik wp ywaj cy na 
intensywno  handlu mi dzy par  krajów. Czynnikiem zwi zanym z odleg o ci  geo-
gra  czn  mo e by  tak e istnienie wspólnej granicy z partnerem handlowym. Kraje 
posiadaj ce wspóln  granic  atwiej nawi zuj  kontakty handlowe (zob. Serlenga, 
Shin, 2004; Ok, 2010).

Czynnikiem, który równie  wzmacnia bilateraln  wymian  handlow  jest przy-
nale no  partnerów handlowych do regionalnego ugrupowania integracyjnego. 
Liberalizacja rynku, która jest elementem procesów integracyjnych prowadzi do 
poprawy efektywno ci alokacji zasobów w gospodarce (zob. Baldwin, 1994). Wp yw 
regionalnej integracji gospodarczej na alokacj  zasobów w gospodarce analizowany 
jest zwykle za pomoc  dwóch efektów – kreacji oraz przesuni cia handlu. Efekt 
kreacji handlu oznacza powstanie nowych strumieni obrotów handlowych mi dzy 
krajami, które tworz  ugrupowanie integracyjne. Efekt ten ujawnia si  w rezultacie 
wykorzystania ró nic w kosztach produkcji i pojawienia si  dodatkowych impulsów 
wymiany mi dzy cz onkami ugrupowania integracyjnego na skutek liberalizacji obro-
tów handlowych, przy równoleg ym wyst powaniu barier w obrotach z krajami trze-
cimi. Z kolei efekt przesuni cia handlu polega na zast pieniu dostaw od producentów 
z krajów niecz onkowskich dostawami z krajów b d cych cz onkami ugrupowania 
integracyjnego, których konkurencyjno  wzros a na skutek zniesienia barier handlo-
wych. 

Modele grawitacji s  narz dziem cz sto wykorzystywanym do bada  wp ywu 
udzia u krajów w regionalnym ugrupowaniu integracyjnym na ich wzajemny handel. 
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Badania nad efektami tworzenia ugrupowa  integracyjnych polegaj  najcz ciej na 
wprowadzeniu do modelu zmiennych zero-jedynkowych dla wybranych grup krajów 
i szacowaniu ich istotno ci. Analizy empiryczne przeprowadzone dla wi kszo ci ugru-
powa  integracyjnych wykaza y pozytywne efekty handlowe wynikaj ce z procesów 
regionalizmu (zob. Greenaway, Milner, 2002). Do innych czynników o charakterze 
jako ciowym, które mog  wp ywa  na bilateraln  wymian  mi dzy krajami, nale  
równie  wspólnota kulturowa, a szczególnie wspólny j zyk, to samo  narodowa, 
wspólna tradycja czy historia (zob. Eichengreen, Irwin, 1998). 

3. MODEL GRAWITACJI DLA PRZEP YWÓW HANDLOWYCH 
KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

W artykule zastosowano model grawitacji dla danych panelowych do analizy 
czynników determinuj cych bilateraln  wymian  handlow  krajów Unii Europej-
skiej. Za zmienn  obja nian  przyj to, warto ci eksportu krajów Unii Europejskiej 
w latach 1999–2010. W badaniu uwzgl dniono 27 krajów, które by y cz onkami Unii 
Europejskiej w 2010 roku. Za potencjalne zmienne obja niaj ce przyj to PKB, PKB 
per capita, skumulowane w czasie warto ci bezpo rednich inwestycji zagranicznych3, 
wska nik wolno ci handlowej, wska nik relatywnej ró nicy mi dzy PKB krajów 
cz onkowskich oraz wska nik relatywnej ró nicy mi dzy PKB per capita partnerów 
handlowych. Uwzgl dniono tak e wp yw odleg o ci geogra  cznej mi dzy krajami, 
któr  wyra ono liczb  kilometrów mi dzy stolicami handluj cych krajów. Dodatkowo 
zbadano wp yw przynale no ci krajów do Unii Europejskiej na wzrost obrotów han-
dlowych. Skoncentrowano si  na odpowiedzi na pytanie, czy po rozszerzeniu Wspól-
noty nast pi  istotny wzrost eksportu z nowych krajów cz onkowskich (EU-12) do 
tzw. starych krajów Unii Europejskiej (UE-15) i odwrotnie. W tym celu do modelu 
wprowadzono zmienne zero-jedynkowe EU12, EU15.

Wery  kacji poddano nast puj ce hipotezy badawcze, dotycz ce obrotów handlo-
wych krajów cz onkowskich Unii Europejskiej: 
H1: Przynale no  do Unii Europejskiej istotnie wp ywa na zwi kszenie obrotów 

handlowych pomi dzy cz onkami ugrupowania.
H2: Istnieje dodatnio zale no  pomi dzy wielko ci  gospodarek partnerów 

handlowych, mierzon  rozmiarami PKB a poziomem wzajemnych obrotów han-
dlowych.

H3: Istnieje dodatnia zale no  pomi dzy poziomem rozwoju gospodarczego krajów 
Unii Europejskiej, mierzonego wielko ci  ich PKB per capita a poziomem wza-
jemnych obrotów handlowych.

3 Agregacji bezpo rednich inwestycji zagranicznych dla poszczególnych krajów dokonano suma-
rycznie od 1999 roku do 2010 roku.
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H4: Bezpo rednie inwestycje zagraniczne istotnie poprawiaj  potencja  eksportowy 
krajów cz onkowskich. Przyczyniaj  si  one raczej do wzrostu eksportu ni  s u  
zaspokojeniu popytu wewn trznego.

H5: Poziom tzw. wolno ci handlowej krajów, który mo e by  zmierzony wska -
nikiem odzwierciedlaj cym stopie  stosowanych barier handlowych, wp ywa 
dodatnio na wielko  wymiany handlowej pomi dzy krajami Unii Europejskiej. 

H6: Istnieje ujemna zale no  pomi dzy relatywnymi ró nicami w wielko ci gospo-
darek partnerów handlowych (mierzonymi rozmiarami PKB) a poziomem 
wymiany handlowej mi dzy cz onkami Unii Europejskiej.

H7: Relatywne ró nice w dochodach per capita partnerów handlowych oddzia uj  
ujemnie na poziom wymiany handlowej mi dzy cz onkami Unii Europejskiej.

H8: Istnieje ujemna zale no  mi dzy odleg o ci  geogra  czn  pomi dzy krajami 
cz onkowskimi Unii Europejskiej a wielko ci  ich wzajemnej wymiany.

Powy sze hipotezy pozwoli y na specy  kacj  modelu grawitacji dla danych pane-
lowych4: 

,1521211087

54321

ijtijijtijtjtit

jtitjtitjtittijijt

DISTUEUEDPCIDGDPTFTF
FDIFDIPCIPCIGDPGDPX

 (2)

gdzie Xijt jest wektorem warto ci zmiennej obja nianej, GDPit, GDPjt, PCIit, PCIjt, 
FDIit, FDIjt, TFit, TFjt, DGDPijt, DPCIijt, DISTij s  wektorami warto ci zmiennych 
obja niaj cych, EU12, EU15 stanowi  wektory zmiennych zero-jedynkowych okre-
laj cych przynale no  krajów do Unii Europejskiej, ij, t  s  wektorami efektów 

indywidualnych oraz okresowych5 modelu panelowego, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10,  s  to parametry strukturalne modelu, a ijt stanowi wektor sk adnika 

losowego. Opis poszczególnych zmiennych oraz ród a wykorzystanych danych 
przedstawiono w tabeli 1.

4 Wszystkie zmienne z wyj tkiem zmiennych zero-jedynkowych wyra one zosta y w logarytmach. 
5 Zastosowanie w modelu panelowym efektów indywidualnych pozwala na opis zmienno ci 

wynikaj cej ze specy  ki poszczególnych obiektów, natomiast efektów czasowych na opis zmienno ci 
wszystkich obiektów w czasie.
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Tabela 1. 
Potencjalne determinanty obrotów handlowych krajów Unii Europejskiej

Symbol Opis zmiennych

Xijt Eksport kraju i do kraju j, w okresie t (w mln EUR). 
ród o danych: Eurostat

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/international_trade/data/database

GDPit, GDPjt Produkt Krajowy Brutto kraju eksportera i oraz importera j, w okresie t (w mln 
EUR). 

ród o danych: Eurostat
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/national_accounts/data/database

PCIit, PCIjt Produkt Krajowy Brutto per capita kraju eksportera i oraz importera j, w okresie t 
(w mln EUR). 

ród o danych: Eurostat
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/national_accounts/data/database; 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database

FDIit, FDIjt Skumulowane w czasie bezpo rednie inwestycje zagraniczne dla krajów eksportera 
i oraz importera j, w okresie t (w mln EUR). 

ród o danych: UNCTADSTAT
United Nations Conference on Trade and Development
http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx

TFit, TFjt Wska nik tzw. wolno ci handlowej (ang. trade of freedom index) kraju eksportera 
i oraz importera j w okresie t. Wska nik ten jest jednym z  larów wolno ci 
ekonomicznej. Odzwierciedla poziom tzw. wolno ci od ce  i barier pozataryfowych. 
Maksymalna warto  wska nika wynosi 100, co oznacza, e kraj odznacza si  
najwy szym poziomem wolno ci handlowej. W badaniu uwzgl dniono fakt, 
e wska nik publikowany w roku t skonstruowany jest na podstawie danych 

dotycz cych lat wcze niejszych.
ród o danych: The Heritage Foundation, Wall Street Journal 

Index of Economic Freedom
http://www.heritage.org/index/explore

DGDPijt Wska nik relatywnej ró nicy w wielko ci PKB kraju eksportera i oraz importera j 
w okresie t. Warto ci wska nika mierzone s  za pomoc  wzoru (por. m.in.: Somma 
1994, Zhang, Li 2006): 

, 

 

gdzie GDPit, GDPjt – produkt krajowy brutto kraju i oraz jego partnera handlowego 
j w okresie t.
Powy szy wska nik jest miar  znormalizowan , przyjmuje warto ci z przedzia u 
[0;1]. Je li ró nice w PKB pomi dzy krajami i oraz j s  du e, wówczas wska nik 
zbli a si  do warto ci 1. Przy identycznym PKB obu krajów przyjmuje warto  0.
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Symbol Opis zmiennych

DPCIijt, Wska nik relatywnej ró nicy w dochodach PKB per capita kraju eksportera 
i oraz importera j w okresie t. Warto ci wska nika obliczane s  za pomoc  wzoru 
skonstruowanego analogicznie jak w przypadku DGDPijt.

EU12 Zmienna zero-jedynkowa, przyjmuje warto  1 dla nowych krajów (UE-12) od 2004 
r oraz warto  0 przed 2004 rokiem1

EU15 Zmienna zero-jedynkowa, przyjmuje warto  1 dla starych krajów (UE-15) od 2004 
r oraz warto  0 przed 2004 rokiem

DISTij Odleg o  geogra  czna pomi dzy stolicami krajów i oraz j (w tys. km). 
ród o danych: Centre D’Etudes Prospectives et D’Informations Internationales, 

http://www.cepii.fr/anglaisgraph/bdd/distances.htm

* Warto ci zmiennych zosta y urealnionone.
1 Dla Rumunii i Bu garii od 2007 roku.

ród o: opracowanie w asne.

4. IDENTYFIKACJA CZYNNIKÓW DETERMINUJ CYCH PRZEP YWY HANDLOWE 
KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Interpretacja oddzia ywania zmiennych obja niaj cych w grawitacyjnych mode-
lach handlu jest z o ona. Pojawia si  bowiem kwestia jednoczesnego oddzia ywania 
dwóch efektów: efektu wypychania przep ywów handlowych w przypadku regionów 
róde , czyli eksporterów oraz efektu przyci gania przep ywów w przypadku regio-

nów docelowych, czyli importerów. Statystyczna istotno  odpowiedniego parametru 
strukturalnego wiadczy o istnieniu efektu wypychania lub efektu przyci gania. Sta-
tystyczna nieistotno  parametru wskazuje na brak wp ywu czynników, które zgodnie 
z teori  handlu determinuj  wielko  obrotów handlowych. 

Badanie rozpocz to od przeprowadzenia testu Hausmana, który wskaza  na wyst -
powanie korelacji mi dzy b dami losowymi i zmiennymi obja niaj cymi. Estymator 
panelowego modelu z efektami losowymi (RE) staje si  obci ony i niezgodny, przez 
co preferowana jest estymacja parametrów panelowego modelu z efektami sta ymi 
(FE). W zwi zku z tym rozwa one zosta y trzy specy  kacje panelowego modelu 
z efektami sta ymi: panelowy model z efektami indywidualnymi, panelowy model 
z efektami okresowymi, panelowy model z efektami indywidualnymi oraz okresowymi 

cznie. Dla kolejnych specy  kacji przeprowadzono test F, który wskaza  wy cznie 
na istotno  efektów indywidualnych. Ostatecznie dokonano wi c estymacji panelo-
wego modelu (FE) z efektami indywidualnymi. W procesie estymacji parametrów 
panelowego modelu grawitacji zastosowany zosta  estymator Hausmana-Taylora. Do 
oblicze  wykorzystano procedury z pakietu plm w ramach oprogramowania R-Cran. 
W tabeli 2. przedstawiono wyniki estymacji wybranej specy  kacji modelu panelo-
wego.
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Tabela 2. 
Wyniki estymacji panelowego modelu grawitacji dla przep ywów handlowych krajów 

Unii Europejskiej w latach 1999–2010

Zmienna Parametr Ocena Graniczny poziom istotno ci

EU12 1 0,2225 ~0,0001

EU15 2 0,1517 0,0039

GDPit 1 0,8908 ~0,0001

GDPjt 2 0,8835 0,0032

PCIit 3 0,2648 ~0,0001

PCIjt 4 0,2283 ~0,0001

FDIit 5 0,2057 ~0,0001

TFit 7 0,9363 ~0,0001

TFjt 8 0,7182 0,0011

DPCIijt 10 -0,8415 ~0,0001

DISTij -1,4067 ~0,0001

Statystyka testu F 52,9249 Graniczny poziom 
istotno ci ~0,0001

Statystyka testu 
Hausmana 7,8776 Graniczny poziom 

istotno ci 0,0486

Wspó czynnik R2 0,8907 Liczba obserwacji 8424

*  Do oceny istotno ci statystycznej parametrów przyj to 5% poziom istotno ci. Parametr 6 dla zmiennej 
FDIjt oraz parametr 9 dla zmiennej DGDPijt okaza y si  statystycznie nieistotne.

ród o: obliczenia w asne. 

Istotny wzrost obrotów handlowych mi dzy krajami UE-126 i UE-15 zosta  zaob-
serwowany ju  przed formalnym rozszerzeniem Unii Europejskiej. By  on efektem 
podpisania umów stowarzyszeniowych z krajami kandyduj cymi. Po formalnym 
rozszerzeniu Unii Europejskiej nast pi  jednak dalszy wzrost obrotów handlowych 
mi dzy jej starymi cz onkami, a krajami nowoprzyj tymi. Otrzymane wyniki esty-
macji modelu grawitacji pozwoli y na wery  kacj  hipotezy badawczej H1, mówi cej 
o istotnym, dodatnim wp ywie przynale no ci krajów do Unii Europejskiej na rozwój 
ich wzajemnych obrotów handlowych. Zarówno parametr 1, jak i parametr 2 oka-
za y si  statystycznie istotne. Dodatnia ocena parametru 1 wiadczy o istotnym wzro-
cie poziomu eksportu z 12 nowych krajów cz onkowskich do 15 starych krajów UE 

w okresie po ich akcesji. Dodatnia ocena parametru 2 wiadczy z kolei o istotnym 
wzro cie poziomu eksportu z 15 starych krajów cz onkowskich do 12 nowych krajów 

6 UE-12 oznacza 12 pa stw, które przyj to do Unii Europejskiej w 2004 i 2007 roku.
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UE po rozszerzeniu Wspólnoty. Oznacza to, e po akcesji nowych krajów do Wspól-
noty nast pi  istotny wzrost poziomu eksportu zarówno z krajów UE-12 do UE-15, 
jak i odwrotnie. Na tej podstawie mo na wnioskowa , e dotychczasowa liberalizacja 
handlu wynikaj ca z realizacji umów stowarzyszeniowych nie wyczerpa a jeszcze 
mo liwo ci realizowania korzy ci wynikaj cych z integracji. Wraz z formalnym przy-
st pieniem nowych cz onków do Unii Europejskiej, w dalszym ci gu ujawnia  si  
efekt kreacji handlu, wzrasta y bowiem wzajemne obroty handlowe pomi dzy krajami 
UE-15 a krajami EU-12. 

W wyniku formalnego rozszerzenia Unii Europejskiej nie nast pi y wprawdzie 
zmiany w zakresie obci e  celnych, ale zlikwidowano wiele istniej cych wcze niej 
barier pozataryfowych. W ocenie The Heritage Foundation formalne rozszerzenie 
Unii Europejskiej istotnie poprawi o warunki wspó pracy mi dzy starymi krajami 
Unii i jej nowymi cz onkami. Odzwierciedlaj  to m.in. wska niki wolno ci han-
dlowej7, które informuj  o poziomie tzw. wolno ci od ce  i barier pozataryfowych. 
W przypadku nowych cz onków, ich wska niki wolno ci handlowej istotnie wzros y 
po akcesji, osi gaj c poziom reprezentowany przez kraje b d ce cz onkami przed 
rozszerzeniem Unii Europejskiej. Parametry 7 i 8 wyra aj ce wp yw tzw. wolno ci 
handlowej okaza y si  statystycznie istotne. Dodatnie oceny parametrów wskazuj , e 
poziom wolno ci handlowej jest czynnikiem istotnie wspieraj cym rozwój bilateralnej 
wymiany handlowej. Pozwala to na wery  kacj  hipotezy H5, dotycz cej zale no ci, 
jakie wyst puj  pomi dzy stopniem stosowanych barier handlowych a wielko ci  
wymiany handlowej pomi dzy krajami Unii Europejskiej.

Wielko  obrotów handlowych zale y równie  od mierzonej rozmiarami PKB 
wielko ci gospodarek krajów prowadz cych wymian . Analizuj c uzyskane wyniki 
nale y stwierdzi , e obydwa parametry 1 oraz 2 okaza y si  statystycznie istotne. 
Dodatnie oceny parametrów wiadcz  o dodatnim wp ywie poziomu PKB, zarówno 
na wielko  ekportu, jak i importu mi dzy krajami cz onkowskimi Unii Europejskiej. 
Uzyskane wyniki pozwalaj  na wery  kacj  hipotezy H2, mówi cej o dodatniej zale -
no ci pomi dzy wielko ci  gospodarek partnerów handlowych, mierzon  rozmiarami 
PKB a poziomem wzajemnych obrotów handlowych. Zbadano równie , czy ró nice 
w wielko ci gospodarek partnerów handlowych s  czynnikiem istotnie wp ywaj cym 
na rozwój bilateralnej wymiany handlowej. Na podstawie wyników estymacji pane-
lowego modelu grawitacji stwierdzono, e parametr 9 okaza  si  statystycznie nieis-
totny. Hipoteza badawcza H6, zak adaj ca istnienie dodatniej zale no ci pomi dzy 
relatywnymi ró nicami w wielko ci gospodarek a poziomem wymiany handlowej 
mi dzy cz onkami UE nie potwierdzi a si .

Estymacja parametrów modelu grawitacji pozwoli a na zbadanie wp ywu 
oddzia ywania na wielko  obrotów handlowych poziomu PKB per capita krajów 

7 Wska niki wolno ci handlowej dla poszczególnych krajów publikowane s  w raporcie Index of 
Economic Freedom, opracowywanym corocznie przez The Heritage Foundation we wspó pracy z Wall 
Street Journal.
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cz onkowskich, który mo e by  uto samiany z poziomem ich rozwoju gospodar-
czego. Nale y stwierdzi , e wyniki oszacowania parametrów 3 oraz 4 wiadcz  
o istotnym wp ywie tej determinanty. Bior c pod uwag  dodatni  ocen  parametru 3 
mo na sformu owa  wniosek, e dla krajów eksportuj cych zachodzi dodatni wp yw 
wzrostu PKB per capita na wielko  ich eksportu. Równie  w przypadku krajów 
importuj cych dodatnia ocena parametru 4 oznacza dodatni wp yw poziomu roz-
woju gospodarczego na warto  importu tych krajów. Gospodarki wysokorozwini te 
charakteryzuj  si  wy szym poziomem innowacyjno ci. U atwia to wprowadzanie 
i rozwój nowych, bardziej konkurencyjnych produktów, co z kolei sprzyja rozwo-
jowi wymiany handlowej. Ponadto w krajach bogatych o znacznym PKB per capita 
koszyk dóbr wchodz cy w sk ad popytu reprezentatywnego jest bardziej zró nico-
wany i nowoczesny, co dodatkowo wzmacnia wymian  handlow  mi dzy krajami. 
Uzyskane wyniki pozwalaj  zatem na wery  kacj  hipotezy H3, mówi cej o dodatniej 
zale no ci pomi dzy poziomem rozwoju gospodarczego krajów cz onkowskich Unii 
Europejskiej a wielko ci  ich wzajemnej wymiany handlowej. 

Niewielkie ró nice mi dzy PKB per capita partnerów handlowych mog  infor-
mowa  o zbli onych preferencjach konsumpcyjnych nabywców w tych krajach. Taka 
interpretacja nawi zuje do stworzonej przez Lindera (1961) koncepcji podobie stwa 
preferencji, zgodnie z któr  intensywno  i struktura handlu zale  g ównie od stop-
nia podobie stwa krajów. W wyniku estymacji otrzymano ujemn  ocen  parametru 

10, który okaza  si  statystycznie istotny. Parametr ten odzwierciedla wp yw ró nic 
w poziomie rozwoju gospodarek na wymian  handlow . Otrzymany wynik pozwoli  
na wery  kacj  hipotezy badawczej H7, w której za o ono, e znaczne ró nice w PKB 
per capita partnerów handlowych istotnie os abiaj  wzajemn  wymian  handlow .

Bezpo rednie inwestycje zagraniczne nale  do grupy determinant handlu, 
które mog  mie  ró ny wp yw na rozwój obrotów handlowych pomi dzy krajami. 
Z jednej strony nap yw kapita u w postaci bezpo rednich inwestycji zagranicznych 
mo e doprowadzi  do technologicznego unowocze nienia gospodarki, które wi e 
si  z rozwojem przemys u i produkcji dóbr przetworzonych, co z kolei sprzyja roz-
wojowi handlu. Z drugiej strony, bezpo rednie inwestycje zagraniczne, mog  by  
motywowane ch ci  obs ugi rynku kraju przyjmuj cego kapita , wówczas staj  si  
substytutem handlu (Amiti, Greenaway, Wakelin 2000). W przypadku bezpo rednich 
inwestycji zagranicznych parametr 5 okaza  si  statystycznie istotny, a parametr 6 
statystycznie nieistotny. Dodatnia ocena parametru 5 wskazuje na dodatni wp yw 
bezpo rednich inwestycji zagranicznych per capita na wzrost warto ci eksportu. 
Otrzymany wynik pozwala wi c na wery  kacj  postawionej w pracy hipotezy 
badawczej H4, mówi cej o tym, e bezpo rednie inwestycje zagraniczne poprawiaj  
przede wszystkim potencja  eksportowy krajów w ilo ciowym, jak i w jako ciowym 
wymiarze. Nieistotny statystycznie parametr 6 wiadczy o braku istotnego wp ywu 
bezpo rednich inwestycji zagranicznych per capita na wielko  importu.

Jednym z najwa niejszych czynników ograniczaj cych rozwój wymiany han-
dlowej jest odleg o  geogra  czna. Jej wp yw jest w g ównej mierze zwi zany ze 
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wzrostem kosztów transportu dóbr podlegaj cych wymianie. Parametr , mierz cy 
wp yw odleg o ci pomi dzy poszczególnymi krajami Unii Europejskiej na wielko  
ich bilateralnej wymiany handlowej, okaza  si  statystycznie istotny. Ujemna ocena 
parametru zgodna jest z przewidywaniami teorii i wskazuje na zmniejszanie si  wiel-
ko ci handlu wraz ze wzrostem odleg o ci geogra  cznej mi dzy krajami. Uzyskany 
wynik pozwoli  zatem na wery  kacj  hipotezy H8. 

5. PODSUMOWANIE

Jednym z przejawów wspó pracy krajów jest tworzenie regionalnych ugrupowa  
integracyjnych. Wspó praca w ramach ugrupowania przek ada si  na wzrost wza-
jemnych obrotów handlowych krajów cz onkowskich. Rzeczywisty rozwój wymiany 
handlowej pomi dzy krajami jest istotnym argumentem przemawiaj cym za tworze-
niem regionalnych ugrupowa  integracyjnych oraz ich rozszerzaniem. W artykule 
przeprowadzono analiz  wp ywu czynników determinuj cych bilateraln  wymian  
handlow  krajów b d cych cz onkami Unii Europejskiej. 

W wyniku przeprowadzonej estymacji parametrów modelu grawitacji dokonano 
identy  kacji czynników istotnie determinuj cych poziom obrotów handlowych 
pomi dzy krajami Unii Europejskiej. Stwierdzono istotny wp yw wielko ci gospo-
darek krajów cz onkowskich (mierzonej wielko ci  PKB), poziomu ich rozwoju 
gospodarczego (mierzonego PKB per capita) oraz znacznych ró nic w poziomie 
rozwoju gospodarczego pomi dzy partnerami handlowymi na poziom ich wzajemnej 
wymiany handlowej. Wa nym czynnikiem, sprzyjaj cym rozwojowi obrotów handlo-
wych mi dzy cz onkami Wspólnoty, okaza y si  bezpo rednie inwestycje zagraniczne 
oraz poziom tzw. wolno ci handlowej krajów. W przypadku bezpo rednich inwestycji 
zagranicznych stwierdzono, i  wp ywaj  one na popraw  potencja u eksportowego 
krajów cz onkowskich. Potwierdzono tak e istnienie ujemnej zale no ci mi dzy 
odleg o ci  geogra  czn  krajów a wielko ci  ich wzajemnej wymiany. Zrealizowane 
badanie pozwoli o równie  na wyci gni cie wniosku, e po rozszerzeniu Unii Euro-
pejskiej o nowe kraje nast pi  istotny wzrost eksportu, zarówno z krajów UE-12 do 
krajów UE-15, jak i odwrotnie. 

Rozszerzenie Unii Europejskiej o nowe kraje mia o pozytywny wp yw na rozwój 
obrotów handlowych pomi dzy krajami cz onkowskimi. Sformu owane w artykule 
wnioski pozwalaj  stwierdzi , i  z punktu widzenia mo liwo ci zwi kszania obrotów 
handlowych, Unia Europejska jest ugrupowaniem, do którego warto nale e . Korzy ci 
odnosz  bowiem zarówno dotychczasowi cz onkowie, jak i kraje przyst puj ce do 
ugrupowania. 

Uniwersytet Miko aja Kopernika w Toruniu
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ZASTOSOWANIE MODELU GRAWITACJI DO IDENTYFIKACJI CZYNNIKÓW 
DETERMINUJ CYCH PRZEP YWY HANDLOWE W UNII EUROPEJSKIEJ

S t r e s z c z e n i e

W artykule dokonano identy  kacji czynników determinuj cych poziom obrotów handlowych 
pomi dzy krajami Unii Europejskiej. Zastosowano w tym celu model grawitacji dla danych panelo-
wych. Badanie pozwoli o stwierdzi , e istotny wp yw na poziom wzajemnych obrotów handlowych 
pomi dzy krajami Unii Europejskiej maj : wielko ci gospodarek krajów cz onkowskich, poziom rozwoju 
gospodarczego krajów, bezpo rednie inwestycje zagraniczne, poziom tzw. wolno ci handlowej krajów 
oraz znaczne relatywne ró nice w poziomie rozwoju gospodarczego pomi dzy partnerami handlowymi. 
Potwierdzono tak e istnienie ujemnej  zale no ci mi dzy odleg o ci  geogra  czn  krajów a wielko ci  
ich wzajemnej wymiany. Stwierdzono równie , e po rozszerzeniu Unii Europejskiej o nowe kraje nast -
pi  istotny wzrost eksportu, zarówno z krajów EU-12 do krajów UE-15, jak i odwrotnie

S owa kluczowe: handel mi dzynarodowy, Unia Europejska, model grawitacji 

THE USE OF GRAVITY MODELS IN THE IDENTIFICATION OF THE FACTORS DETERMINIG 
TRADE FLOWS IN THE EUROPEAN UNION

A b s t r a c t

The article analyzes the impact of potential determinants on the level of trade volume between 
the member states of the European Union. As a result of the use of gravity model for panel data the 
identi  cation of a signi  cant impact of the size of the economies of the member states, their level of 
economic development, foreign direct investment, the level of the so-called trade freedom of countries 
and of signi  cant differences in the level of economic development between trading partners on the 
level of their bilateral trade. Also, it con  rmed the existence of a negative relationship between the 
geographical distance and the size of the countries and their mutual exchange and a signi  cant increase 
in the level of exports, both from the EU-12 to EU-15, and vice versa.
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