
Ekonometryczne modelowanie międzynarodowych przepływów dóbr, 
kapitału i pracy w dobie globalizacji XXI wieku 

Analiza przeprowadzona w rozprawie doktorskiej ma charakter wieloaspektowy, gdyż 

obejmuje ona nie jeden, lecz trzy rodzaje międzynarodowych przepływów bilateralnych: 

przepływy dóbr, przepływy kapitału oraz przepływy pracy. Jest to wynikiem naczelnej 

motywacji autorki, którą była potrzeba ujęcia w badaniu wszechstronnego wpływu, jaki na 

gospodarki najbardziej rozwinięte wywiera proces globalizacji. Dokładniej, rozprawa 

realizuje dwa główne cele badawcze. Pierwszym z nich jest identyfikacja determinant 

międzynarodowych przepływów dóbr, kapitału i pracy w obszarze trzech dominujących 

centrów gospodarki światowej w dobie globalizacji. Drugim celem jest identyfikacja krótko- 

i długookresowych współzależności łączących te procesy. Realizacji wymienionych celów 

służy przeprowadzona analiza ekonometryczna wykorzystująca zarówno jednorównaniowe, 

jak i wielorównaniowe modele dla danych panelowych. 

Wybór tematu rozprawy jest efektem luki istniejącej w dostępnej literaturze 

poświęconej empirycznym badaniom nad międzynarodowymi przepływami dóbr, kapitału 

i pracy. Przegląd dotychczas opublikowanych badań ekonometrycznych wskazuje na brak 

szczegółowych analiz obejmujących wszystkie trzy wskazane procesy, zwłaszcza w okresie 

ich gwałtownego rozwoju na przełomie XX i XXI wieku. Ponadto, mimo iż  powszechnie 

stosowanym narzędziem w modelowaniu przepływów dóbr, kapitału i pracy stało się 

równanie grawitacyjne Tinbergena (1962), niewielu badaczy odwołuje się do podstaw 

teoretycznych owego równania, sformułowanych zarówno dla procesu wymiany 

międzynarodowej dóbr, jak i zagranicznych inwestycji zagranicznych oraz 

międzynarodowych migracji zarobkowych. Dysertacja dostarcza zatem nie tylko prezentacji 

dotychczas opisanych teoretycznych modeli grawitacji, lecz także ściśle opiera na nich część 

empiryczną.  

Ważnym aspektem jest identyfikacja rzeczywistego kształtowania się przepływów 

bilateralnych między państwami w okresie, w którym nastąpił gwałtowny rozwój globalizacji, 

jakimi są lata 1990-2014. Zrozumienie istoty tego zjawiska jest punktem wyjścia dysertacji, 

przeprowadzona analiza ekonometryczna służy zaś weryfikacji siły i charakteru wpływu 

postępu naukowego, technologicznego i komunikacyjnego, który prowadzi do homogenizacji 

społeczeństwa, na trzy wymienione procesy, będące jednocześnie głównymi siłami 

napędowymi globalizacji XXI wieku. Badaniu poddano przepływy bilateralne między 

rozwiniętymi państwami triady gospodarczej, które teoretycznie stanowią najbardziej 

homogeniczne państwa świata, cechujące się wysokim poziomem zglobalizowania – są nimi 



państwa Ameryki Północnej (USA i Kanada), państwa Unii Europejskiej oraz Japonia. Wybór 

tych państw do badania pozwolił na uzyskanie możliwie wysokiego stopnia zbilansowania 

panelu par państw, których roczne przepływy bilateralne dostępne są w bazach danych 

statystycznych. 

W dysertacji dokonano kategoryzacji opisywanych w literaturze elementów 

składających się na proces globalizacji w oparciu o trzy wymiary: ekonomiczny, polityczny 

oraz społeczno-kulturowy. Zaprezentowano przy tym najważniejsze teorie dotyczące zjawiska 

globalizacji, a także teoretyczne podstawy jej głównych składowych ekonomicznych: 

międzynarodowej wymiany handlowej, lokowania kapitału za granicą oraz 

międzynarodowych migracji ludności. Ponadto przedstawiono przegląd opisywanych 

w literaturze prób teoretycznej podbudowy modelu grawitacji bilateralnych przepływów dóbr, 

kapitału i pracy, wraz  z wyjaśnieniem idei oporu multilateralnego względem państw trzecich, 

którego wzrost sprzyja przepływom między dwoma państwami. Osobną część dysertacji 

poświęcono także na przegląd publikowanych analiz empirycznych modeli danych 

panelowych bazujących na idei równania grawitacyjnego, który wieńczą podsumowania 

najczęściej stosowanych w tym celu metod estymacji oraz specyfikacji szacowanych modeli. 

Pierwsza część analizy empirycznej ogranicza się do statycznych panelowych modeli 

grawitacji dla państw triady gospodarczej w okresie badawczym 1999-2014. Estymacji 

poddano nie tyko tradycyjne modele grawitacji, lecz także modele rozszerzone o zestaw 

zmiennych związanych z postępem globalizacji. W zestawie tym najlepiej odzwierciedlającą 

postęp globalizacji zmienna jest autorska zmienna syntetyczna będąca przybliżeniem 

podobieństwa państw pod względem homogenizacji gustów. W ramach analizy 

zaproponowano również konstrukcję sześciu autorskich mierników oporu multilateralnego 

w modelach bilateralnych przepływów eksportu, przepływów BIZ oraz przepływów 

migracyjnych, wraz z ich zastosowaniem w empirycznych modelach grawitacji.   

W drugiej części analizy empirycznej zastosowano ujęcie dynamiczne w modelowaniu 

przepływów międzynarodowych. Celem uzyskania jak największej efektywności wynikającej 

z możliwie pełnej informacji, w analizie dynamicznej wykorzystano modele systemów 

panelowych. Mianowicie, dla procesów zintegrowanym w stopniu pierwszym oszacowano 

panelowe modele wektorowej autoregresji. Analizę rozbudowano dodatkowo o badanie 

panelowej kointegracji oraz przyczynowości w sensie Grangera, i ostatecznie estymację 

wielorównaniowych modeli panelowych z mechanizmem korekty błędem panel VECM. 

 



Econometric Modeling of International Flows of Goods, Capital and Labor 
in The Conditions of Globalization in The XXI Century 

The analysis in this doctoral dissertation is multifaceted since it includes not one, but 

three types of international bilateral flows: flows of goods, capital flows and workflows. This 

is the result of the chief motivation of the author, which was the need for recognition of the 

globalization’s impact on advanced economies in the comprehensive study. More specifically, 

the treatise has two main research objectives. The first is to identify the determinants of 

international flows of goods, capital and labor in the area of  three centres dominating the 

world economy in the era of globalization in the XXI century. The second objective is to 

identify short-term- and long-term correlation between these processes. To achieve these 

objectives, the econometric analysis was carried out with the use of both single- and multi-

equation models for panel data. 

The choice of this dissertation’s theme results from the existing gap in the available 

literature  concerning  empirical research on international flows of goods, capital and labor. 

A review of previously published econometric studies shows the lack of detailed analyzes 

covering all three indicated processes, especially in the period of rapid growth at the turn of 

the century. In addition, although the gravity equation of Tinbergen (1962) has become 

a widely used tool in modeling the flow of goods, capital and labor, many researchers do not 

refer to the theoretical basis of this equation, formulated not only for the process of 

international exchange of goods, but also for direct foreign investment and international 

migration. The dissertation provides, therefore, a presentation of previously described 

theoretical gravity models, and closely bases on the empirical part on these theoretical 

assumptions. 

An important aspect of this thesis is to identify the actual formation of the bilateral 

flows between countries in the period of rapid development of globalization –  in years 1990-

2014. Understanding the essence of this phenomenon is the starting point of this dissertation.  

The conducted econometric analysis is used to verify the strength and nature of the impact of 

scientific, technological and communication progress on these three main driving forces of 

globalization in the XXI century. The study involved the bilateral flows between developed 

countries of the Triad economies, which, according to the theory, are the most homogeneous, 

globalized countries in the world – these are countries of North America (the USA and 

Canada), the European Union countries and Japan. Choosing  these countries to conduct the 

research allowed to achieve the highest possible degree of balance in the panel of country 

pairs, with annual bilateral flows available in the statistical databases. 



The dissertation offers a categorization of the elements of the globalization described 

in the literature, basing on three dimensions: economic-, political- and socio-cultural one. The 

most important theories on the phenomenon of globalization, as well as the theoretical 

foundations of the its main economic components: international trade, FDI and international 

migration of population are presented. In addition, this thesis provides an overview of 

different theoretical foundations of gravity model of bilateral flow of goods, capital and labor, 

along with an explanation of the idea of a multilateral resistance towards third countries, 

whose growth stimulates flows between the two countries. A separate part of the dissertation 

is devoted to a review of published empirical analyzes of panel data models basing on the idea 

of the gravity equation, which is crowned with a summary of the most commonly estimation 

methods and specification of the estimated models used for this purpose. 

The first part of the empirical analysis in this thesis is limited to the static panel 

gravity models for the countries of the Triad in the study period 1999-2014. Not only 

traditional gravity models, but also models extended by a set of variables relating to the 

progress of globalization were estimated. The best variable in this set, reflecting the progress 

of globalization, is an authorial synthetic variable which is an approximation of the similarity 

of countries in the homogenization of tastes. The analysis  proposed  also the construction of 

six authorial indicators of multilateral resistance in models of bilateral trade flows, FDI flows 

and migration flows, together with their use in empirical gravity models. 

In the second part of the empirical analysis a dynamic approach was used. In order to 

obtain maximum efficiency resulting from the fullest possible information, dynamic panel 

system models were estimated. Namely, the panel vector autoregression  models were 

estimated  with the use of p-VAR estimation method for the processes integrated of order 1.  

The analysis was expanded further by testing a panel cointegration and Granger causality, and 

finally by estimation of  multi-equation panel gravity models with the error correction 

mechanism – panel VECM. 


