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 Artykuł jest wynikiem realizacji projektu badawczego Instytutu Rozwoju 
finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (NCN) 
(2012/05/B/HS4/04209) 

"Analiza wymiany zagranicznej Polski w świetle nowych teorii handlu. 
Implikacje dla polityki gospodarczej w czasie kryzysu" 

 Kierownikiem Projektu jest prof. Krystyna Gawlikowska-Hueckel 
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CEL badawczy 

 W przypadku Polski analizy identyfikujące czynniki determinujące udział 
komponentu horyzontalnego i wertykalnego w IIT nie są dobrze rozpoznane 

 Wyjątek – Ambroziak (2013) 

 Celem niniejszego artykułu jest wypełnienie powyższej luki poznawczej, a 
tym samym identyfikacja z wykorzystaniem metod ekonometrycznych 
determinant IIT Polski z jej parterami handlowymi w relatywnie długim 
okresie 1999-2013 oraz jego komponentów składowych – horyzontalnego 
oraz wertykalnego 

  Sens dekompozycji - duże zróżnicowanie roli HIIT i VIIT w wymianie z 
różnymi grupami partnerów handlowych oraz odmienny wpływ niektórych 
zmiennych determinujących  

 metoda dekompozycji Greenawaya, Hine i Milnera  (1995) 

 różnice w jakości produktów odzwierciedla zróżnicowanie cen, które 
stanowią przybliżenie wartości jednostkowych badanych dóbr 

 zaproponowali rozróżnianie wymiany poziomej i pionowej na podstawie 
względnych wartości jednostkowych (ang. UV – unit value) eksportu i 
importu mierzonych np. w USD/kg 

 W naszym badaniu wykorzystujemy supplementary units z COMEXT 

 Wyliczamy RUV jako Uvx/UVm 

  Współczynnik dyspersji alpha na poziomie 0.15 

  HIIT jeżeli 0.85=<RUV=<1.15 

  VIIT jeżeli RUV<0.85 bądź RUV>1.15 
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 COMEXT – CN na 8-poziomie dezagregacji 

 Penn World Table 8.0 

 OECD  

 World Development Indicators (WDI) 

 Governance Matters – Kaufman et al. (2010) 

 USPTO  

 

Baza danych 

 handel Polski z partnerami handlowymi 

 okres 1999 – 2013 

 na poziomie zagregowanym (agregacja z 8-cyfrowego CN w górę) 

 kryterium = wymiana handlowa z państwem w roku t >=500 mln EUR 

 panel niezbilansowany 
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 Analizowany model empiryczny przyjmuje następującą postać ogólną: 

 

 

 

 Model typu semi-mixed effects estymowany metodą ppml (pseudo-Poisson 
maximum likelihood) za Proença I. i in. (2015), Semi-mixed effects gravity 
models for bilateral trade, „Empirical Economics”, Vol. 48(1), s. 361-387 

 

 zmienna klastrująca  – UE (binarna) 

 

 

 

 

 

 ijtijijtijijt vZXDβiit   lnlnlnlnexp 10 ijt
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 Handel wewnątrzgałęziowy odgrywa ważną i ciągle rosnącą rolę w 
wymianie handlowej Polski 

 Jego znaczenie jak i kompozycja (udział HIIT i VIIT) wykazuje silne 
zróżnicowanie między partnerami handlowymi 

 Należy spodziewać się iż jego rola wraz z zachodzącą stopniową 
konwergencją rozwojową będzie rosła szczególnie z grupą 
najważniejszych partnerów z UE 

 W strukturze wymiany wewnątrzgałęziowej czynniki determinujące 
udział komponentu horyzontalnego i wertykalnego nie są dobrze 
rozpoznane 

 Celem niniejszego artykułu była identyfikacja z wykorzystaniem 
metod ekonometrycznych  (model panelowy, semi-mixed effects, 
ppml) determinant ITT Polski z jej parterami handlowymi w 
relatywnie długim okresie 1999-2013 oraz jego komponentów 
składowych – HIIT i VIIT 

 Do dekompozycji handlu wewnątrzgałęziowego wykorzystano tradycyjne 
podejście Greenawaya i in. 1995 bazujące na koncepcji RUV 

 Uzyskane wyniki są w dużym stopniu zgodne z naszymi oczekiwaniami i 
postulatami teoretycznymi. Korespondują również dobrze z wynikami 
innych badań empirycznych dla Polski uzyskanymi m.in. przez Cieślika (2001, 
2008)  czy Ambroziaka (2013) .  

 Część z determinant handlu wewnątrzgałęziowego oddziałuje zgodnie na 
jego komponenty horyzontalny jak i wertykalny, część tylko na jeden z 
komponentów natomiast część podnosi jeden, redukując drugi 

 Większe różnice w relatywnym wyposażeniu kapitału do pracy zwiększają 
VIIT redukując HIIT.  

 Wzrost różnic w TFP redukuje VIIT  
 Wzrost różnic w kapitale ludzkim zwiększa udział VIIT, a nie wpływa na 

komponent horyzontalny  
 Wzrost w różnic w nakładach na działalność badawczo-rozwojową  (GERD) 

redukuje zarówno HIIT jak i VIIT 
 niejednoznaczne wyniki oddziaływania czynników na IIT często są wynikiem 

odmiennego oddziaływania na jego komponenty składowe 
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