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1. WPROWADZENIE

W ostatnich kilkunastu latach coraz bardziej widoczny jest wpïyw bezpoĂrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) na ksztaïtowanie miÚdzynarodowych stosunków
handlowych na Ăwiecie. Na uwagÚ zasïuguje nie tylko wysoki poziom BIZ siÚgajÈcy
kilkuset miliardów dolarów w skali roku, ale i ich dynamika wzrostu przewyĝszajÈca
dynamikÚ Ăwiatowego PKB. Naturalny jest wiÚc wpïyw BIZ na gospodarki krajów
uczestniczÈcych w miÚdzynarodowych transferach kapitaïu, wiedzy technologicznej
i organizacyjnej. W badaniach empirycznych podejmuje siÚ zatem próby oceny wpïywu
bezpoĂrednich inwestycji zagranicznych na poziom handlu zagranicznego.
W wielu pracach badawczych do opisu tych zaleĝnoĂci stosowany jest model grawitacji handlu zagranicznego, czÚsto w zmodyfikowanej wersji. Warto wymieniÊ tutaj
pracÚ Eatona i Tamury [1], w której na przykïadzie Stanów Zjednoczonych i Japonii
badano zaleĝnoĂÊ miÚdzy handlem zagranicznym z okoïo 100 krajami partnerskimi
i przepïywami bezpoĂrednich inwestycji zagranicznych (oraz innymi zmiennymi makroekonomicznymi). W pracy tej generalnie potwierdzono dodatniÈ zaleĝnoĂÊ pomiÚdzy
wielkoĂciÈ napïywu BIZ i wartoĂciami eksportu oraz importu rozwaĝanych krajów.
Jednak pominiÚty zostaï aspekt zaleĝnoĂci miÚdzy handlem zagranicznym a BIZ w ujÚciu
sektorów czy dziaïów badanych gospodarek.
Z kolei Fontagné i Pajot [2] badali zaleĝnoĂÊ na przykïadzie m.in. Francji, Wïoch,
Japonii, Szwecji, Holandii pomiÚdzy BIZ i wymianÈ handlowÈ tych krajów w ujÚciu
sektorowym. Wyniki tych badañ w zasadzie potwierdziïy komplementarny charakter
zaleĝnoĂci pomiÚdzy napïywem BIZ a obrotami w handlu zagranicznym w poszczególnych sektorach gospodarek krajowych. Podobne rezultaty uzyskali równieĝ Lipsey
i Weiss [6], którzy badali wpïyw bezpoĂrednich inwestycji zagranicznych na eksport
ze Stanów Zjednoczonych i z 13 innych krajów w przekroju sektorów produkcji przemysïowej.
Mekki R. [7] w swoich badaniach dotyczÈcych handlu zagranicznego Tunezji wykazaï, ĝe w przypadku czÚĂci sektorów gospodarki krajowej napïyw BIZ i poziom handlu
zagranicznego mogÈ byÊ wzglÚdem siebie substytucyjne.
W polskiej literaturze przedmiotu bezpoĂrednim inwestycjom zagranicznym poĂwiÚcono sporo miejsca, jednak tylko w nielicznych pracach próbuje siÚ oszacowaÊ relacje
miÚdzy napïywem BIZ a handlem zagranicznym Polski (por. np. [3], [9]).

54

Marcin Salamaga

Niniejsza praca stanowi próbÚ oszacowania wpïywu bezpoĂrednich inwestycji
zagranicznych w Polsce na wielkoĂÊ eksportu i importu Polski. InspiracjÈ przy konstruowaniu odpowiednich modeli byïy koncepcje zmodyfikowanych modeli grawitacji
zawarte w pracach [1], [2] i [7].
2. DANE DO OBLICZE

W obliczeniach wykorzystano dane z lat 2000-2007 pochodzÈce z baz danych
OECD oraz brytyjskiej firmy Euromonitor: Global Market Information Database (GMID).
Napïyw inwestycji zagranicznych (w mln USD) a takĝe wartoĂci eksportu i importu
(w mln USD) rozpatrywano w odniesieniu do nastÚpujÈcych sektorów produkcyjnych:
1) rolno-ĝywnoĂciowego,
2) surowcowego (w tym paliwowego),
3) chemicznego,
4) wyrobów przemysïowych klasyfikowanych wedïug materiaïów,
5) maszynowego i transportowego
6) innych wyrobów (nieklasyfikowanych gdzie indziej).
WartoĂÊ eksportu byïa ustalana na warunkach FOB1, natomiast wartoĂÊ importu
ustalano na warunkach CIF2. Brak spójnoĂci danych z róĝnych ěródeï polegajÈcy
na odmiennym sposobie klasyfikowania przepïywów BIZ (wedïug dziaïów produkcji przemysïowej) oraz wartoĂci eksportu i importu (wedïug dziaïów Standardowej
MiÚdzynarodowej Klasyfikacji Handlu – SITC) skïoniïy do agregowania niektórych
grup wyrobów (wedïug nomenklatury SITC) naleĝÈcych do róĝnych gaïÚzi przemysïu. Dotyczy to przede wszystkim wyrobów ĝywnoĂciowych, zwierzÈt ĝywych, tytoniu
i napojów, olejów, tïuszczów (sektor rolno-ĝywnoĂciowy) a takĝe wyrobów przemysïu
surowcowego i paliwowego (sektor surowcowy) oraz innych wyrobów przemysïowych
i wyrobów gdzie indziej nieklasyfikowanych (pozostaïe wyroby).
WartoĂci PKB w Polsce (w mld USD), PKB na Ăwiecie (w bln USD), podobnie jak
wartoĂci pozostaïych zmiennych w okresie badawczym, wyraĝone zostaïy w cenach
bieĝÈcych. WstÚpne próby oszacowania modeli z wykorzystaniem danych wyraĝonych
w cenach dostosowanych przy uĝyciu teorii parytetu siïy nabywczej (PPP) nie daïy zadawalajÈcych rezultatów w sensie statystycznej istotnoĂci parametrów oraz dopasowania
modeli do danych. Ponadto otrzymane wyniki budziïy wÈtpliwoĂci interpretacyjne, na
co w pewnym stopniu mogïa mieÊ wpïyw duĝa labilnoĂÊ kursu amerykañskiej waluty.
Dlatego ostatecznie zdecydowano siÚ pozostaÊ przy zmiennych wyraĝonych w cenach
bieĝÈcych.

1 Free On Board – franko statek; klauzula Incoterms (miÚdzynarodowych reguï handlu), w myĂl której sprzedajÈcy ponosi koszty zaïadunku towarów na statek a ryzyko zostaje przeniesione na kupujÈcego
w momencie, kiedy towary przekroczÈ burtÚ statku (por. [8]).
2 Cost, Insurance and Freight – koszt, ubezpieczenie i fracht, klauzula Incoterms, w myĂl której sprzedajÈcy ponosi koszty ubezpieczenia towarów do momentu rozïadunku w porcie przeznaczenia (por. [8]).
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3. ESTYMACJA MODELI PANELOWYCH EKSPORTU I IMPORTU

Do okreĂlenia wpïywu bezpoĂrednich inwestycji zagranicznych w Polsce na poziom
eksportu i importu wykorzystano model grawitacji handlu zagranicznego.
Do opisu wartoĂci eksportu towarów z Polski zaproponowano nastÚpujÈcy
model:
ln Y1it = a0 + b1 ln X 1it + b2 ln X 2t + u it

(1)

dla i = 1, 2, …, 6 oraz t = 1, 2, …, 8,
gdzie:
Y1it – wartoĂÊ eksportu z Polski w mln USD w i-tym sektorze w okresie t,
X1it – wartoĂÊ BIZ w Polsce w mln USD w i-tym sektorze w okresie t3,
X2t – wartoĂÊ PKB na Ăwiecie w bln USD w okresie t,
a0, b1, b2 – parametry strukturalne modelu (1),
uit – skïadnik losowy równania (1).
Zmienna X2t przedstawia symptom koniunktury Ăwiatowej ksztaïtujÈcej popyt na
dobra eksportowane.
Z kolei wartoĂÊ importu towarów do Polski opisano wykorzystujÈc model
postaci:
ln Y2it = a0 + b1 ln X 1it + b2 ln X 3t + u it

(2)

dla i = 1, 2, …, 6 oraz t = 1, 2, …, 8,
gdzie:
Y2it – wartoĂÊ importu do Polski w mln USD w i-tym sektorze w okresie t,
X1it – wartoĂÊ BIZ w Polsce w mln USD w i-tym sektorze w okresie t4,
X3t – wartoĂÊ PKB w Polsce w mld USD w okresie t,
a0, b1, b2 – parametry strukturalne modelu (2),
uit – skïadnik losowy równania (2).
Zmienna X3t przedstawia symptom koniunktury wewnÚtrznej ksztaïtujÈcej popyt
na dobra importowane.
Ze wzglÚdu na panelowy charakter danych, szacujÈc parametry modeli (1) i (2)
wykorzystano estymator efektów staïych (FE) oraz estymator efektów losowych (RE).
NastÚpnie, aby rozstrzygnÈÊ, który rodzaj estymacji pozwoli na lepsze oszacowanie
zaleĝnoĂÊ pomiÚdzy rozpatrywanymi zmiennymi, posïuĝono siÚ testem Hausmana.
Estymator efektów staïych stosuje siÚ przy zaïoĝeniu, ĝe efekty indywidualne dla
poszczególnych jednostek nie sÈ losowe i istnieje moĝliwoĂÊ ich oszacowania [4].
W celu estymacji odpowiedniego modelu, macierz wartoĂci k-zmiennych objaĂniajÈcych
3 Czynnik pobudzajÈcy eksport w kierunku Ăwiatowej sieci handlowej zwiÈzanej z inwestorem zagranicznym.
4 Czynnik pobudzajÈcy m.in. import zaopatrzeniowy inwestora zagranicznego.
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obserwowalnych w T okresach i opisujÈcych N obiektów moĝna poïÈczyÊ z macierzÈ efektów indywidualnych, w wyniku czego otrzymujemy „poszerzonÈ” macierz X
o wymiarach NT × (K + N).
Wtedy model ekonometryczny moĝna zapisaÊ macierzowo w nastÚpujÈcy sposób:
y = Xa + e,

(3)

gdzie:
y – wektor wartoĂci zmiennej objaĂnianej,
X – macierz wartoĂci zmiennych objaĂniajÈcych (z uwzglÚdnieniem efektów indywidualnych),
a – wektor parametrów strukturalnych równania (3),
e – wektor skïadników losowych.
Odpowiednie macierze w równaniu (3) majÈ postaÊ [5]:
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gdzie:
c – wektor skïadajÈcy siÚ z T jedynek.
Przy estymacji parametrów w modelu (3) wymagane jest speïnienie klasycznych
zaïoĝeñ MNK oraz zaïoĝenia gïoszÈcego niezaleĝnoĂÊ wartoĂci wektora e a takĝe wartoĂci zmiennych Xi, tzn.: E (eit, xik) = 0 dla t = 1, 2, …, T i k = 1, 2, …, K.
Poniewaĝ estymacja modelu (3) wymaga odwrócenia macierzy niekiedy duĝego
rzÚdu, stosowane sÈ dodatkowe przeksztaïcenia wartoĂci zmiennych w macierzach X,
y. PolegajÈ one na odjÚciu od wartoĂci zmiennych xi i yi dla i-tego obiektu odpowiadajÈcych im Ărednich arytmetycznych.
Wówczas oceny parametrów w wektorze aFE moĝna obliczyÊ zgodnie ze wzorem [5]:
N

atFE = f /

T

/ ^ x it - rx i h ^ x it = rx i hT p

i=1 t=1

-1

N

T

/ / ^ x it - rx i h ^ y it - ry i hT .

i=1 t=1

OcenÚ efektów staïych pozwala wyznaczyÊ nastÚpujÈcy wzór:
ati = ry i - rx Ti atFE .

(4)
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W przypadku stosowania estymatora efektów losowych, efekty indywidualne sÈ
traktowane jako elementy skïadnika losowego. Skïadnik losowy vit jest sumÈ losowych
efektów indywidualnych ai, staïych w czasie, lecz róĝnych dla poszczególnych obiektów
oraz niezaleĝnych skïadników losowych eit.
Zatem odpowiedni model w postaci macierzowej moĝna zapisaÊ nastÚpujÈco [4]:
y = Xb + v,

(5)

gdzie:
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Poniewaĝ w powyĝszym modelu wystÚpuje autokorelacja skïadnika losowego, to
moĝna go oszacowaÊ wykorzystujÈc uogólnionÈ metodÚ najmniejszych kwadratów
UMNK. Estymator parametrów strukturalnych modelu (5) ma nastÚpujÈcÈ postaÊ [5]:
bRE = 6 X T X- 1 X @ - 1 X T X- 1 y

(6)

przy czym macierz W jest macierzÈ blokowÈ diagonalnÈ, a jej odwrotnoĂciÈ jest
macierz:
R -1
V
0 W
S~
W,
X- 1 = S
j
SS
W
1
0
~ W
T
X
Elementy gïównej przekÈtnej macierzy W–1 oblicza siÚ wedïug wzoru:
~- 1 =

v 2a
1
>
I
u $ u T H,
v 2f
v 2f + Tv 2a

gdzie:
u – wektor reszt modelu (5) oszacowanego przy uĝyciu KMNK,
v 2f – wariancja skïadnika losowego ei,
v 2a – wariancja losowych efektów indywidualnych ai.

(7)
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SzacujÈc elementy macierzy W-1, nieznane wariancje v 2f i v 2a zastÚpuje siÚ wartoĂciami ich estymatorów.
4. WYNIKI BADA

Wyniki oszacowañ parametrów w modelu eksportu (1) i importu (2) przy zastosowaniu estymatora efektów staïych (FE) oraz estymatora efektów losowych (RE)
przedstawiono w tabeli 1.
Ta b e l a 1
Oszacowania parametrów modeli eksportu i importu przy uĝyciu estymatora efektów staïych
i estymatora efektów losowych
Model eksportu
Parametr modelu

b1

b2

estymator FE

estymator
RE

estymator
FE

estymator
RE

0,2354

1,5397

0,0932

0,0028

(0,0000)

(0,3311)

(0,04920)

(0,9338)

2,0114

0,0759

1,3048

1,3099

(0,0000)

(0,0842)

(0,0002)

(0,0000)

a0*)

-------

Wsp. determinacji R2

77,8%

Test Hausmana

Model importu

1,3376
(0,0000)
77,6%

2,0756

-------

(0,1445)

56,5%

56,4%

23,5311

12,1120

(0,0000)

(0,0023)

*) wyniki oszacowania efektów staïych w przypadku estymatora FE podano w tabeli 2.
½ródïo: obliczenia wïasne.

Dopasowania wszystkich oszacowanych modeli do danych empirycznych w sensie
wartoĂci wspóïczynnika determinacji (zarówno w modelach eksportu, jak i importu) sÈ
na poziomie co najmniej Ărednim. Tylko w wyniku zastosowania estymatora efektów
staïych FE w modelach (1) i (2) wszystkie oszacowane parametry byïy statystycznie
istotne na poziomie istotnoĂci 0,05.
Aby rozstrzygnÈÊ, który rodzaj modelu lepiej opisaï zaleĝnoĂÊ miÚdzy rozpatrywanymi zmiennymi, posïuĝono siÚ testem Hausmana (patrz tab. 1). Rezultaty testu
zarówno w modelu eksportu, jak i w modelu importu wskazujÈ, ĝe estymator efektów
staïych jest nieobciÈĝony, a estymator efektów losowych jest obciÈĝony. Zatem w obu
wypadkach wziÚto pod uwagÚ oszacowania modeli przy uĝyciu estymatora FE i tylko
one sÈ poddane dalszej analizie.
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Parametry modelu eksportu (1) sÈ dodatnie i statystycznie istotne. Sugeruje to, ĝe
bezpoĂrednie inwestycje zagraniczne w Polsce i eksport z Polski sÈ wzglÚdem siebie
komplementarne. Podobnie jest w przypadku Ăwiatowego PKB i eksportu z Polski.
Jeĝeli wartoĂÊ bezpoĂrednich inwestycji zagranicznych wzroĂnie w Polsce o 1%,
to wartoĂci eksportu z Polski wzroĂnie Ărednio o ok. 0,235% przy zaïoĝeniu ceteris
paribus. Z kolei wzrost Ăwiatowego PKB o 1% przy niezmienionym poziomie BIZ
wywoïa wzrost eksportu Polski Ărednio o ok. 2,011%. Zatem silniejszy wpïyw na poziom
eksportu Polski ma Ăwiatowa produkcja dóbr i usïug w porównaniu z napïywem BIZ
do Polski.
Równieĝ w modelu (2) stwierdzamy dodatniÈ zaleĝnoĂÊ pomiÚdzy bezpoĂrednimi
inwestycjami zagranicznymi w Polsce i wartoĂciÈ importu towarów do Polski. Jeĝeli
wartoĂÊ bezpoĂrednich inwestycji zagranicznych wzroĂnie w Polsce o 1%, to wartoĂci importu Polski wzroĂnie Ărednio o ok. 0,093% przy zaïoĝeniu ceteris paribus.
Natomiast wzrost krajowego PKB o 1% przy niezmienionym poziomie BIZ wywoïa
wzrost wartoĂci importu do Polski Ărednio o ok. 1,305%. Wynika stÈd, ĝe silniejszy
wpïyw na poziom importu Polski ma krajowa produkcja dóbr i usïug w porównaniu
z napïywem BIZ do Polski.
SzczegóïowÈ analizÚ relacji miÚdzy wartoĂciÈ eksportowanych (lub importowanych)
dóbr i usïug w Polsce, napïywem BIZ do Polski oraz PKB na Ăwiecie (lub w Polsce)
w ujÚciu sektorowym umoĝliwiajÈ oceny efektów staïych. Ich interpretacjÚ przeprowadzono na podstawie potÚgowych modeli ekonometrycznych (8) i (9) równowaĝnych
odpowiednim modelom (1) i (2):
Y1it = e a0 X 1bit1 X 2b2t e u it

(8)

Y2it = e a0 X 1bit1 X 3bt2 e u it .

(9)

Tabela 2 zawiera oceny efektów staïych w wygodnej do interpretacji postaci
exp (a0).
Ta b e l a 2
Oszacowania efektów staïych w modelu eksportu (8) i w modelu importu (9)
i

Sektor dziaïalnoĂci gospodarczej

Model eksportu

Model importu

1

sektor rolno-ĝywnoĂciowy

1,2898

4,5951

2

sektor surowcowy (w tym paliwowy)

1,4477

4,6693

3

sektor chemiczny

1,4956

5,8066

2,1752

6,2090

sektor maszynowy, transportowy

1,2803

4,7588

pozostaïe wyroby

1,4182

4,8211

4
5
6

sektor wyrobów przemysïowych
klasyfikowanych wedïug materiaïów

½ródïo: obliczenia wïasne.
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Jeĝeli napïyw BIZ do i-tego sektora w Polsce wyniósïby 1 mln USD, poziom Ăwiatowego PKB wyniósïby 1 bln USD (w modelu 1) i poziom PKB w Polsce wyniósïby
1 mld USD (w modelu 2), to:
– w sektorze rolno-spoĝywczym wartoĂÊ eksportu w Polsce wyniosïaby ok. 1,290 mln
USD, a wartoĂÊ importu w wyniosïaby ok. 4,595 mln USD,
– w sektorze surowcowym wartoĂÊ eksportu w Polsce wyniosïaby ok. 1,448 mln
USD, a wartoĂÊ importu wyniosïaby ok. 4,669 mln USD,
– w sektorze chemicznym wartoĂÊ eksportu w Polsce wyniosïaby ok. 1,5 mln USD,
a wartoĂÊ importu wyniosïaby ok. 5,807 mln USD,
– w sektorze wyrobów przemysïowych klasyfikowanych wedïug materiaïów wartoĂÊ
eksportu w Polsce wyniosïaby ok. 2,175 mln USD, a wartoĂÊ importu wyniosïaby ok.
6,209 mln USD,
– w sektorze maszynowym i transportowym wartoĂÊ eksportu w Polsce wyniosïaby
ok. 1,280 mln USD, a wartoĂÊ importu wyniosïaby ok. 4,759 mln USD,
– wartoĂÊ eksportu pozostaïych wyrobów (niesklasyfikowanych w wymienionych
sektorach) w Polsce wyniosïaby ok. 1,418 mln USD, a wartoĂÊ importu wyniosïaby
ok. 4,821 mln USD.
Zauwaĝmy, ĝe wszystkie efekty sÈ dodatnie i sugerujÈ komplementarne relacje
pomiÚdzy napïywem BIZ i eksportem (importem) we wszystkich rozpatrywanych sektorach produkcji w Polsce. Na podstawie wyników z tabeli 2 moĝna stwierdziÊ, ĝe
pod wzglÚdem eksportu (a takĝe importu) towarów najbardziej wraĝliwym sektorem
na napïyw BIZ i wartoĂÊ produkcji dóbr i usïug, jest sektor wyrobów przemysïowych
klasyfikowanych wedïug materiaïów (maksymalne wartoĂci efektów staïych w obu
modelach).
PorównujÈc oceny efektów staïych w modelach eksportu i importu moĝna zauwaĝyÊ, ĝe we wszystkich rozpatrywanych sektorach produkcyjnych mamy do czynienia
z ujemnym saldem handlu zagranicznego. Gdyby napïyw BIZ do i-tego sektora w Polsce
wyniósï 1 mln USD, poziom Ăwiatowego PKB wyniósïby 1 bln USD (w modelu 1)
i poziom krajowego PKB wyniósïby 1 mld USD (w modelu 2), to najwiÚkszy deficyt w handlu zagranicznym wystÈpiïby w sektorze chemicznym (–4,311 mln USD),
a najmniejszym deficytem charakteryzowaÊ siÚ bÚdzie sektor surowcowy (–3,222 mln
USD). Z kolei najwiÚksze obroty w handlu zagranicznym bÚdÈ odnotowane w sektorze wyrobów przemysïowych klasyfikowanych wedïug materiaïów (8,384 mln USD),
a najmniejszy poziom obrotów w handlu zagranicznym wystÈpi w sektorze rolno-ĝywnoĂciowym (5,885 mln USD).
5. PODSUMOWANIE

Przedstawione wyniki uzyskane na podstawie zmodyfikowanego modelu grawitacji
wymiany handlowej pokazaïy jednoznacznie pozytywny wpïyw bezpoĂrednich inwestycji zagranicznych w latach 2000-2007 na poziom handlu zagranicznego Polski we
wszystkich rozwaĝanych produkcyjnych sektorach gospodarki. Stopieñ komplementarnoĂci poziomu BIZ i wartoĂci wymiany handlowej Polski z zagranicÈ zaleĝy od
rozpatrywanego sektora produkcji. Szczególnie silny wpïyw majÈ BIZ na aktywnoĂÊ
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tych firm, które eksportujÈ bÈdě importujÈ wyroby przemysïowe klasyfikowane wedïug
materiaïów.
Otrzymane rezultaty mówiÈce o komplementarnej relacji miÚdzy poziomem BIZ
i handlem zagranicznym nie sÈ nowe w Ăwietle prowadzonych badañ empirycznych
w Polsce i na Ăwiecie. Jednak wiÚkszoĂÊ z tych badañ pomija aspekt sektorowy koncentrujÈc siÚ przewaĝnie na bilateralnych stosunkach handlowych miÚdzy krajami bÈdě
ugrupowaniami pañstw. Tymczasem wydaje siÚ, ĝe analiza sektorowa zaleĝnoĂci BIZ,
eksportu i importu pozwala na bardziej wszechstronnÈ ocenÚ oddziaïywania inwestycji
zagranicznych na handel zagraniczny.
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WYKORZYSTANIE MODELOWANIA PANELOWEGO DO ANALIZY WPYWU WARTO¥CI
I STRUKTURY BEZPO¥REDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH
NA HANDEL ZAGRANICZNY POLSKI
Streszczenie
Celem artykuïu jest propozycja wykorzystania modelu panelowego, którego inspiracjÈ byï model grawitacji, do oceny wpïywu bezpoĂrednich inwestycji zagranicznych na miÚdzynarodowÈ wymianÚ handlowÈ
dóbr i usïug w Polsce. W obliczeniach wykorzystano dane dotyczÈce m.in. wartoĂci bezpoĂrednich inwe-
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stycji zagranicznych w Polsce oraz wartoĂci eksportu i importu z lat 2000-2007 w wybranych sektorach
produkcyjnych.
Do oszacowania parametrów modelu wykorzystano estymator efektów staïych (FE) oraz estymator
efektów losowych (RE). Oceny efektów staïych umoĝliwiïy szczegóïowÈ analizÚ relacji miÚdzy handlem
zagranicznym Polski i napïywem bezpoĂrednich inwestycji zagranicznych w ujÚciu sektorowym.
Sïowa kluczowe: model grawitacji handlu, estymator FE, bezpoĂrednie inwestycje zagraniczne, handel
zagraniczny

AN APPLICATION OF THE PANEL DATA MODELING TO INVESTIGATE THE INFLUENCE
OF FOREIGN DIRECT INVESTMENTS ON FOREIGN TRADE IN POLAND
Summary
The main purpose of the article is an application of the panel data model inspired by the gravitational
model to investigate the influence of foreign direct investments (FDI) on foreign trade in Poland. In the
research there are used data about foreign direct investment, export and import in manufacturing industries
in 2000-2007. For estimation of the gravitational model there used fixed-effect estimator and random effect
estimator. Individual effect values enable a detailed analysis of the relationship between Polish foreign trade
and FDI inflows by industry.
Key words: gravitational model, FE estimator foreign direct investment, international trade

