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1. WPROWADZENIE

Bezpo rednie inwestycje zagraniczne (BIZ) dla wielu krajów s  istotnym ród em 
kapita u, który wspomaga przeobra enia w strukturze produkcji i sprzyja rozwojowi 
gospodarczemu. Znacz c  rol  odgrywa w tym transfer nowych technologii, których 
no nikiem s  BIZ. Transfer technologii za po rednictwem BIZ jest mo liwy na ró ne 
sposoby, m.in. poprzez przep yw wiedzy technologicznej, organizacyjnej czy marke-
tingowej. Po redni  form  transferu technologii jest równie  zwi kszenie warto ci 
kapita u ludzkiego w kraju goszcz cym BIZ w wyniku sprowadzenia z zagranicy 
specjalistów dysponuj cych odpowiedni  wiedz  i do wiadczeniem (Salamaga, 2013). 
Je li opisywane tu efekty zwi zane z nap ywem BIZ zachodz  w odpowiednio du ej 
skali a gospodarka kraju bene  cjenta BIZ ma odpowiednie zdolno ci absorbowania 
nowych technologii, to mo liwe s  zmiany w aparacie wytwórczym gospodarki. Te 
zmiany wspieraj  konkurencyjno  eksportow  gospodarki w zakresie ró nych grup 
towarowych. Ozawa (1992) opracowa  teoretyczny model rozwoju gospodarczego, 
w którym za o y , e BIZ nap ywaj  kolejno do bran  surowcoch onnych, pracoch on-
nych, kapita och onnych i technologicznie intensywnych, przy czym nap yw BIZ do 
okre lonej bran y wzmacnia konkurencyjno  towarów w niej wytwarzanych. Nap yw 
BIZ do coraz bardziej zaawansowanych technologicznie bran  ma w za o eniu twórcy 
modelu przek ada  si  docelowo na wzrost poziomu rozwoju gospodarczego (stadium 
rozwoju mo na ustali  na podstawie wyró nionej bran y, która najbardziej absor-
buje BIZ). D ugookresowe zale no ci pomi dzy nap ywem BIZ i wzorcem przewag 
komparatywnych w literaturze polskiej s  przewa nie przedmiotem rozwa a  teore-
tycznych rzadko popartych rzeczow  analiz  empiryczn  zw aszcza przy wykorzy-
staniu narz dzi ekonometrycznych (np. Witkowska, 1996; Nytko, 2007; Tarasi ski, 
2009; Salamaga, 2013). W literaturze zagranicznej przedmiotowa problematyka jest 

czona cz sto z modelem „szyku lotu dzikich g si” Akamatsu (1935) opisuj cym 
przep ywy wiedzy technologicznej pomi dzy krajami. Równie  i w tych badaniach 
metody ilo ciowe, a zw aszcza metody stanowi ce dorobek wspó czesnej ekonome-
trii stosowane s  raczej na zasadzie wyj tku ni  regu y (np. Ozawa 1992; Damijan, 
Rojec, 2004; Cutler, Ozawa, 2007; Anuruddika, Senevirathne, 2010; Koyama, 2011; 
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Harding, Javorcik, 2012). Tymczasem opisanie dynamicznych zale no ci pomi dzy 
BIZ i wska nikiem ujawnionej przewagi komparatywnej (ang. Revealed Comparative 
Advantage Index – RCA) dóbr eksportowanych przy wykorzystaniu odpowiednich 
modeli szeregów czasowych wydaje si  zasadne z punktu widzenia wery  kacji 
mechanizmu modelu Ozawy (1992). Taki te  cel stawia sobie autor niniejszego 
opracowania w odniesieniu do polskiej gospodarki. W artykule zostan  zbadane 
dynamiczne zale no ci pomi dzy BIZ i wska nikiem RCA dóbr o ró nym nasyceniu 
czynnikami produkcji za pomoc  modelu korekty b dem uwzgl dniaj cym zjawisko 
kointegracji szeregów czasowych. Aby dok adniej przeanalizowa  sprz enia zwrotne 
pomi dzy zmiennymi, przedstawiono równie  wyniki funkcji odpowiedzi na impuls 
i dekompozycji wariancji prognoz poszczególnych zmiennych. Wyniki tej analizy 
b d  stanowi y równie  punkt odniesienia do wery  kacji teorii dynamicznych prze-
wag komparatywnych Ozawy (1992), której wa nym ogniwem jest d ugookresowa 
relacja BIZ i konkurencyjno ci gospodarki. 

2. METODA BADANIA

Badanie dynamicznych relacji pomi dzy zmiennymi BIZ1 i RCA poprzedzono 
obliczeniem warto ci wska nika ujawnionej przewagi komparatywnej osobno dla 
dóbr surowcoch onnych (RCAs), pracoch onnych (RCAp), kapita och onnych (RCAk) 
i technologicznie intensywnych (RCAt). W tym celu skorzystano ze wzoru (Misala, 
2011):
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gdzie:
Exi – warto  eksportu i-tej grupy towarowej,
Imi – warto  importu i-tej grupy towarowej,
Ex – ca kowita warto  polskiego eksportu,
Im – ca kowita warto  polskiego importu.

Dodatnia warto  miernika (1) wskazuje na wyst powanie przewagi kompa-
ratywnej w i-tej grupie towarowej, natomiast warto  ujemna oznacza brak takiej 
przewagi. Wska nik (1) jest stosunkowo cz sto stosowanym miernikiem w badaniach 
konkurencyjno ci mi dzynarodowej gospodarek i stanowi integralny sk adnik teorii 
dynamicznych przewag komparatywnych (Ozawa, 1992). Tym niemniej wyniki otrzy-
mane na bazie tego wska nika zw aszcza dla gospodarek krajów rozwijaj cych si , 
czy gospodarek scentralizowanych wymagaj  jeszcze uzupe nienia o wska niki zmian 

1 W niniejszych badaniach zmienna BIZ reprezentuje strumie  nap ywu bezpo rednich inwestycji 
zagranicznych (ang. inward FDI  ows).
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jako ciowych w strukturze eksportu oraz o warto ci eksportu netto (Misala, 2011). 
Do mankamentów wska nika (1) nale y równie  zaliczy  ograniczon  mo liwo  
wyja nienia za jego pomoc  ród a przewag komparatywnych. 

Przydzielenie towarów do poszczególnych grup w oparciu o Mi dzynarodow  
Standardow  Klasy  kacj  Handlu (ang. Standard International Trade Classif  cation 
– SITC) przebiega o w nast puj cy sposób (Misala, Pluci ski, 2000):
– produkty surowcoch onne: grupy towarowe nr 0, 2–26, 3–35, 4, 56,
– produkty pracoch onne: grupy towarowe nr 26, 6–62–67–68, 8–87–88,
– produkty kapita och onne: grupy towarowe nr 1, 35, 53, 55, 62, 67, 68, 78,
–  produkty technologicznie intensywne: grupy towarowe nr 51, 52, 54, 57–59, 

7–75–78, 87–88.
W obliczeniach pos u ono si  danymi z G ównego Urz du Statystycznego obej-

muj cymi okres od pierwszego kwarta u 2002 r. do czwartego kwarta u 2013 r2. 
Badaj c dynamiczne relacje pomi dzy strumieniem nap ywaj cych BIZ i wska ni-

kami przewagi komparatywnej brano pod uwag  model wektorowej autoregresji (ang. 
Vector Autoregression model – model VAR) (Sims 1980, Lütkepohl, 2007; Osi ska 
i inni, 2007) i model wektorowej korekty b dem (ang. Vector Error Correction Model 
– model VECM) (Johansen, 1995; Majsterek, 1998; Syczewska, 1999). Aby rozstrzy-
gn , czy w a ciwym modelem jest model VAR czy VECM konieczne jest zbadanie 
zjawiska kointegracji szeregów czasowych,

Wyst powanie kointegracji uzasadnia stosowanie modelu VECM, a jej brak 
– modelu VAR. Z uwagi na potwierdzenie kointegracji szeregów czasowych w empi-
rycznej cz ci tego opracowania, zasadnicza cz  bada  d ugookresowych zale no ci 
pomi dzy BIZ i wska nikami RCA b dzie wymaga  stosowania modelu VECM. Jego 
ogóln  posta  mo na zapisa  nast puj co (Majsterek, 1998; Syczewska, 1999; Kusi-
de , 2000):
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 – macierz mno ników d ugookresowych, IA
k
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i – macierz mno ników krótkookresowych, 
k
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Ai – macierze parametrów wielomianowego operatora opó nie ,
Dt – wektor zawieraj cy sk adniki deterministyczne (np. trend, sezonowo ),

2 http://www.stat.gov.pl/gus/wskazniki_makroekon_PLK_HTML.htm, data dost pu: 20.10.2014. 
Ograniczenie si  do okresu I. kw. 2002 – IV. kw. 2013 by o uwarunkowane dost pno ci  kompletnych 
danych kwartalnych.
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Xt  – wektor obserwacji warto ci analizowanych procesów,
0   – macierz wspó czynników przy sk adnikach deterministycznych wektora Dt,

t  – proces bia oszumowy.
W praktyce z kointegracj  mamy do czynienia, gdy szeregi czasowe maj  ten sam 
rz d zintegrowania3 (najcz ciej pierwszy) oraz istnieje ich stacjonarna kombinacja 
liniowa. W badaniach zjawiska kointegracji stosuje si  najcz ciej test ladu, test mak-
symalnej warto ci w asnej (Johansen 1991, 1992) lub procedur  Engle’a-Grangera.

Wp yw pojedynczej zmiennej na inn  zmienn  mo na przeanalizowa  za pomoc  
funkcji odpowiedzi na impuls. W tym celu model wektorowej autoregresji sprowa-
dzany jest do postaci procesu redniej ruchomej, w której uwzgl dnia si  równie  
oddzia ywania zak óce  losowych (Majsterek, 1998; Syczewska, 1999; Osi ska i inni, 
2007; Kuside , 2000) :

 
1i

ititX  (3)
 

gdzie: 
1

1BAi
i

B – macierz parametrów stoj cych przy nieopó nionych warto ciach sk adowych 
wektora Xt. 
Elementy macierzy i mo na interpretowa  jako odpowiedzi wyró nionej zmiennej 
wektora Xt na impuls ze strony innej zmiennej przy za o eniu warunków ceteris pari-
bus. Tym samym interpretacja funkcji odpowiedzi na impuls staje si  do pewnego 
stopnia analogiczna do interpretacji mno ników w analizie mno nikowej stosowanej 
w modelach wielorównaniowych. Metod  uzupe niaj c  analiz  interakcji pomi dzy 
zmiennymi jest dekompozycja wariancji b dów prognoz poszczególnych sk adowych 
wektora Xt. Dekompozycja wariancji pozwala na ustalenie, jaki udzia  w wyja nieniu 
b du prognozy danej zmiennej maj  pozosta e zmienne bior ce udzia  w badaniu 
(Kuside , 2000; Papie , miech, 2012).

3. WYNIKI ESTYMACJI MODELU 

W pierwszym etapie budowy modelu przeanalizowano przebieg szeregów cza-
sowych reprezentuj cych zmienne RCAs, RCAp, RCAk, RCAt i BIZ (rysunek 1). 
Analiza wykresów poszczególnych zmiennych wskazuje na wyst powanie trendu 
w przypadku zmiennych RCAk, RCAp oraz RCAt. 

3 Szereg czasowy jest zintegrowany, je eli po obliczeniu ró nic rz du d jest on sprowadzony do 
stacjonarno ci (Osi ska i inni, 2007). Stacjonarno  szeregu bada si  za pomoc  odpowiednich testów, 
np. testu Dickey’a-Fullera czy KPSS. 
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Rysunek 1. Wykresy szeregów czasowych zmiennych RCAs, RCAp, RCAk, RCAt i BIZ
ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS.

Wybór pomi dzy modelami VAR i VECM poprzedzono badaniem stacjonarno ci 
szeregów czasowych, ustaleniem optymalnego rz du opó nienia zmiennych i bada-
niem kointegracji szeregów czasowych. W badaniu stacjonarno ci szeregów czaso-
wych pos u ono si  rozszerzonym testem Dickeya-Fullera (test ADF) (Charemza, 
Deadman, 1997). Wyniki tego testu zamieszczono w tabeli 1 (w nawiasach podano 
prawdopodobie stwa testowe).
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Tabela 1.
Wyniki testu ADF 

Nazwa zmiennej
zmienna

Oznaczenie 
zmiennej

Wynik testu ADF dla

zmiennej pierwszych przyrostów 
zmiennej

Bezpo rednie inwestycje zagraniczne

BIZ -1,948
(0,0750)

-10,22
(0,0000)

Wska nik przewagi komparatywnej 
dóbr surowcowych RCAs -1,354

(0,1606)
-7,731

(0,0000)

Wska nik przewagi komparatywnej 
dóbr pracoch onnych RCAp -1,424

(0,1421)
-10,510
(0,0000)

Wska nik przewagi komparatywnej 
dóbr kapita och onnych RCAk -0,4974

(0,4954)
-7,776

(0,0000)

Wska nik przewagi komparatywnej 
dóbr technologicznie intensywnych RCAt -1,0531

(0,2930)
-9,885

(0,0000)

ród o: obliczenia w asne na podstawie danych GUS.

Przedstawione wyniki wskazuj , e aden z szeregów czasowych nie jest sta-
cjonarny (prawdopodobie stwa testowe s  wi ksze od 0,05), natomiast pierwsze 
przyrosty odpowiednich zmiennych s  stacjonarne. Zatem szeregi czasowe badanych 
zmiennych s  zintegrowane w stopniu pierwszym.

Przy ustalaniu optymalnej liczby opó nie  zmiennych w oparciu o model VAR 
pos u ono si  testem mno nika Lagrange’a oraz uzupe niaj co kryteriami informa-
cyjnymi (Osi ska i inni, 2007). Wyniki testu mno nika Lagrange’a i kryterium infor-
macyjnego Akaike wskaza y, e optymalny rz d opó nienia zmiennych wynosi trzy 
i takie opó nienie przyj to w dalszej cz ci analizy. Badanie kointegracji szeregów 
czasowych przeprowadzono stosuj c test ladu i test maksymalnej warto ci w asnej 
(Johansen, 1991, 1992). W tabeli 2 zamieszczono wyniki obu testów (w nawiasach 
znajduj  si  prawdopodobie stwa testowe). Przedstawione rezultaty wskazuj  przy 
poziomie istotno ci 0,05 na wyst powanie kointegracji rz du pierwszego.
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Tabela 2.
Wyniki testu kointegracji 

Rz d 
kointegracji W. w asna Test ladu Test L max

0 0,6013 74,502
(0,0186)

42,302
(0,0024)

1 0,2690 32,199
(0,6049)

14,415
(0,7902)

2 0,1607 17,785
(0,5916)

8,0584
(0,8921)

3 0,1334 9,7261
(0,3080)

6,5855
(0,5471)

4 0,0660 3,1405
(0,0764)

3,1405
(0,0764)

ród o: obliczenia w asne na podstawie danych GUS.

W zwi zku z kointegracj  szeregów czasowych do badania dynamicznych zale -
no ci pomi dzy BIZ i przewagami komparatywnymi zastosowano model VECM. Na 
podstawie wyników wst pnej analizy dynamicznej struktury szeregów czasowych BIZ 
i wska ników ujawnionej przewagi komparatywnej do modelu VECM wprowadzono 
efekty sezonowe Si, tj. Dt = [S1, S2, S3, const] i Xt = [BIZ, RCAs, RCAp, RACk, RACt]. 
Wyniki ocen parametrów modelu, warto ci wspó czynnika determinacji, a tak e war-
to ci statystyki Durbina-Watsona przedstawiono w tabeli 3. Wiersz tabeli oznaczony 
symbolem EC1 zawiera oceny sk adnika korekty b dem. Sk adnik ten reprezentuje 
mechanizm krótkookresowych dostosowa  s u cy dochodzeniu do d ugookresowego 
stanu równowagi modelowanej zmiennej. W kolejnych równaniach dla zmiennych 

BIZ, RCAs, RCAp, RCAk i RCAt obliczone wspó czynniki determinacji (R2) 
wskazuj  na umiarkowanie dobre dopasowanie równa  modelu VECM do danych 
empirycznych (patrz. tabela 3). Ponadto wyniki testu Durbina-Watsona (D-W) w ad-
nym z równa  nie potwierdzi y wyst powania istotnej autokorelacji reszt.

Na podstawie rezultatów zawartych tabeli 3 mo na stwierdzi , e statystycz-
nie istotny wp yw na bie c  zmian  BIZ mia y przyrosty samych BIZ w dwóch 
poprzednich okresach, przyrosty wska nika przewag komparatywnych dóbr surow-
coch onnych w okresie poprzednim, przyrosty wska nika przewag komparatywnych 
dóbr technologicznie intensywnych w dwóch poprzednich okresach oraz sezonowo . 
Z kolei przyrost bezpo rednich inwestycji zagranicznych w ka dym z dwóch poprzed-
nich kwarta ów ma istotny wp yw na bie c  zmian  przewag komparatywnych dóbr 
surowcoch onnych, pracoch onnych i technologicznie intensywnych. Oceny parame-
trów sk adnika korekty b dem EC1 s  ujemne w równaniach, w których modelowane 
s  przyrosty bezpo rednich inwestycji zagranicznych, wska nika przewag kompara-
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tywnych dóbr surowcoch onnych, pracoch onnych i technologicznie intensywnych, 
co zapewnia dochodzenie do stanu równowagi poprzez krótkookresowy proces dosto-
sowa . Najsilniejsza korekta odchylenia od d ugookresowej równowagi wyst puje 
w przypadku pierwszego równania, w którym modelowana jest zmienna BIZ. Tutaj 
oko o 4,2% nierównowagi od d ugookresowej cie ki wzrostu jest korygowane przez 
krótkookresowy proces dostosowa . 

Tabela 3.
Wyniki estymacji modelu VECM

Zmienne 
obja ni   a j ce

Zmienna modelowana Xt w modelu VECM

BIZ RCAs RCAp RCAk RCAt

parametr
warto  

p
parametr

warto  
p

parametr
warto  

p
parametr

warto  
p

parametr
warto  

p

BIZ_1 -0,73493 0,0004 4,70e-05 0,0465 -1,65e-05 0,0412 -1,15e-05 0,0891 -1,72e-05 0,0421

BIZ_2 -0,4104 0,0408 0,0000 0,0046 0,0000 0,0309 0,0000 0,0709 0,0000 0,0068

RCAs_1 -2378,62 0,0230 0,0183 0,0481 -0,1347 0,0447 0,3119 0,0116 0,0870 0,0033

RCAs_2 -5534,95 0,0921 -0,3407 0,0230 0,1292 0,0902 0,0893 0,0561 -0,0589 0,0731

RCAp_1 13066,00 0,0795 -0,2207 0,0845 -0,5359 0,0855 0,6504 0,0887 0,5509 0,0023

RCAp_2 -941,2100 0,1638 -0,2221 0,0142 0,2744 0,0324 0,6263 0,0767 0,2446 0,0191

RCAk_1 -984,105 0,0890 0,1530 0,0900 0,0595 0,0343 0,1282 0,0476 0,0844 0,0654

RCAk_2 -7151,31 0,0758 -0,0465 0,0039 0,1365 0,0094 -0,0730 0,0415 -0,0544 0,0382

RCAt_1 12899,00 0,0024 -0,1648 0,0541 0,1365 0,0624 0,4057 0,0938 -0,3081 0,0790

RCAt_2 17636,80 0,0324 -0,1546 0,0010 0,3120 0,0177 0,2591 0,0967 -0,0587 0,0293

S1 -581,9880 0,0478 -0,0014 0,0024 0,0013 0,0489 -0,0964 0,0005 -0,0160 0,0509

S2 -2332,940 0,0018 0,0372 0,0423 -0,0375 0,0837 -0,0626 0,0225 -0,0266 0,0287

S3 -1112,710 0,0040 0,0116 0,0040 -0,0384 0,0514 -0,0703 0,0050 -0,0231 0,0332

const 2301,14 0,3829 -0,16388 0,0465 -0,0204 0,0131 0,12029 0,0198 0,0981 9,62e-05

EC1 -0,04220 0,0092 -2,76e-05 0,0406 -2,25e-06 0,0323 1,96e-05 0,0202 -1,49e-05 0,0002

R2 56,2% 67,3% 64,5% 62,1% 70,9%

D-W 2,19 2,26 2,39 2,24 2,17

ród o: obliczenia w asne na podstawie danych GUS.

W tabeli 4 podano parametry wektora kointegruj cego  po znormalizowaniu 
wzgl dem zmiennej BIZ oraz parametry wektora dostosowa  .
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Tabela 4.
Wyniki oszacowa  wektora kointegruj cego ( ) i wektora dostosowa  ( )

Parametr

Zmienna

BIZ RCAs RCAp RCAk RCAt

1,0000*** 125660,0** -203600,0** -12911,0* 159880,0*

0,0422*** -2,7672e-05* -2,2551e-06** 1,9652e-05** 1,4985e-05**

ród o: obliczenia w asne na podstawie danych GUS. Symbolami *, **; ***; oznaczono istotno ci para-
metrów odpowiednio na poziomie: 10%, 5% i 1%.

Parametry stoj ce przy zmiennych RCAs, RCAp w równaniu d ugookresowym s  
statystycznie istotne przy poziomie istotno ci 0,05, a parametry stoj ce przy zmien-
nych RCAk, RCAt s  istotne przy poziomie istotno ci 0,1. Oznacza to, e przewagi 
komparatywne dóbr surowcoch onnych, pracoch onnych, kapita och onnych i tech-
nologicznie intensywnych mog  by  traktowane jako zmienne d ugookresowego 
oddzia ywania na bezpo rednie inwestycje zagraniczne. Parametry wektora  wska-
zuj  z kolei na szybko  dostosowa  BIZ w kolejnych równaniach modelu VECM. 
Najwy sze tempo dostosowa  stwierdzono w równaniu modelu VECM opisuj cym 
zmiany bezpo rednich inwestycji zagranicznych (w porównaniu z równaniami przed-
stawiaj cymi zmiany wska ników przewag komparatywnych). 

4. WYNIKI ANALIZY ODPOWIEDZI NA IMPULS

Aby bardziej wnikliwie zbada  sprz enia zwrotne pomi dzy BIZ i wska nikami 
ujawnionej przewagi komparatywnej dóbr o ró nym stopniu nasycenia czynnikami 
produkcji, przeprowadzono analiz  przebiegu funkcji odpowiedzi na impuls. Umo -
liwi to równie  uzyskanie dodatkowych informacji o zak óceniach cykli na rynku 
towarowym. Na rysunku 2–3 zilustrowano przebieg funkcji odpowiedzi na impuls 
ze strony wska ników przewag komparatywnych RCAs, RCAp, RCAk i RCAt i ze 
strony BIZ.

Z rysunku 2 wynika, e reakcja BIZ na impuls ze strony wska ników przewag 
komparatywnych ma na pocz tku charakter oscylacyjny, a potem si  stabilizuje, przy 
czym w pierwszym kwartale jedynie impuls ze strony wska nika przewagi kompara-
tywnej dóbr kapita och onnych powoduje spadek BIZ a impuls ze strony pozosta ych 
wska ników RCA implikuje wzrost BIZ w pierwszym kwartale. Najwi kszy zakres 
zmian BIZ powoduje impuls ze strony wska nika ujawnionej przewagi komparatyw-
nej dóbr surowcowych. Jednorazowe szoki ze strony ujawnionych przewag kompa-
ratywnych oddzia uj  natychmiast, ale wygasaj  powoli. Rezultatem tego s  powolne 
dostosowania bezpo rednich inwestycji zagranicznych. Trwa e podwy szenie poziomu 
BIZ na skutek efektu niedopasowa  w d ugim okresie by o wywo ane impulsem ze 
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strony RCAs, natomiast trwa e obni enie poziomu BIZ w d ugim okresie by o skut-
kiem impulsu ze strony RCAp, RCAk i RCAt.
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Rysunek 2. Reakcja BIZ na impuls ze strony wska ników przewagi komparatywnej dóbr o ró nym 
stopniu nasycenia czynnikami produkcji

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS.
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Rysunek 3. Reakcja wska ników przewag komparatywnych dóbr o ró nym stopniu nasycenia 
czynnikami produkcji na impuls ze strony bezpo rednich inwestycji zagranicznych

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS.
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Na podstawie przebiegu krzywych na rysunku 3 mo na stwierdzi , e w pierw-
szych kwarta ach po wyst pieniu impulsu wywo anego nap ywem BIZ najwi kszy 
zakres zmian wykaza  wska nik ujawnionej przewagi komparatywnej dóbr surow-
coch onnych: po gwa townym wzro cie tego wska nika w pierwszym kwartale nast -
pi  silny spadek jego warto ci w kwartale drugim. Najs abiej na szokow  zmian  ze 
strony BIZ reagowa  z kolei wska nik przewagi komparatywnej dóbr technologicznie 
intensywnych, który posiada  najmniejszy zakres amplitudy waha  w pierwszych 
kwarta ach po wyst pieniu impulsu ze strony BIZ. Po o enie krzywych na rysunku 
3 pozwala równie  stwierdzi , e skutki szokowej zmiany BIZ stopniowo wygasaj  
dla wszystkich wska ników przewag komparatywnych. D ugookresowym efektem 
impulsu BIZ jest trwa e zwi kszenie warto ci wska nika RCAt oraz trwa e obni enie 
warto ci wska ników RCAs i RCAp. 

Aby oceni  wk ad regresorów w wyja nienie wariancji b du prognoz poszcze-
gólnych zmiennych modelowanych równaniami modelu VECM, przeprowadzono 
dekompozycj  tych wariancji. Z przebiegu poszczególnych krzywych widocznych na 
rysunkach 4–5 wynika, e najcz ciej ka da ze zmiennych wektora Xt w najwy szym 
stopniu wyja nia wariancj  b du swoich prognoz, a udzia  pozosta ych zmiennych 
w wariancji jest przewa nie kilku b d  kilkunasto procentowy. 
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Rysunek 4. Dekompozycja wariancji b du prognoz bezpo rednich inwestycji zagranicznych

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS.
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Rysunek 5. Dekompozycja wariancji b du prognoz wska ników ujawnionej przewagi komparatywnej
ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS.

Szczególnie niski udzia  innych regresorów wyst pi  w wyja nieniu warian-
cji prognoz bezpo rednich inwestycji zagranicznych (przy udziale zmiennych BIZ 
na poziomie powy ej 80%). Pocz tkowo wysokie blisko 100-procentowe udzia y 
w wyja nieniu swoich wariancji prognoz maj  RCAs i RCAk, ale z up ywem czasu 
malej  one do poziomu odpowiednio ok. 30% i 50% przy systematycznym wzro cie 
udzia u g ównie RCAp (w wariancji RCAs) i RCAp (w wariancji RCAk). Najmniej 
„zaanga owan ” zmienn  w wyja nienie w asnej wariancji prognoz jest RCAt. Jej 
udzia  w niepewno ci prognoz kszta tuje si  w d u szym okresie na poziomie ok. 12% 
przy udziale RCAs wynosz cym ok. 74% i kilku procentowym udziale RCAp. Z kolei 
wariancja prognoz RCAp jest wyja niona zmienno ci  tego czynnika w d u szym 
horyzoncie na poziomie powy ej 60% przy ponad 30-procentowowym udziale zmien-
no ci RCAs i ladowym udziale zmienno ci pozosta ych zmiennych. Z przedstawio-
nych tu rezultatów dekompozycji b dów wariancji prognoz wynika, e najsilniej 
egzogeniczn  zmienn  s  bezpo rednie inwestycje zagraniczne, a zmienn  najbardziej 
zale n  od innych zmiennych jest wska nik ujawnionej przewagi komparatywnej dóbr 
technologicznie intensywnych.
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5. PODSUMOWANIE

W wietle przedstawionych wyników bada  mo na stwierdzi , e sposób impul-
sowego oddzia ywania BIZ na konkurencyjno  towarów w polskiej gospodarce 
zale y od d ugo ci horyzontu czasowego. W krótszym okresie impulsowe zmiany BIZ 
implikuj  cykliczne zmiany wska ników RCA z gasn c  amplitud  w d ugim okresie. 
Najbardziej wra liwa na zmiany ze strony BIZ okaza a si  konkurencyjno  towarów 
surowcoch onnych. Równie  oddzia ywanie impulsowych zmian przewag kompara-
tywnych na BIZ w krótkim okresie ma charakter cykliczny z tendencj  do stabilizacji 
w d ugim okresie. I w tym przypadku BIZ s  najbardziej wra liwe na impuls ze 
strony RCAs. Silna elastyczno  BIZ wzgl dem RCAs oraz RCAs wzgl dem BIZ, 
a tak e rosn cy udzia  zmienno ci BIZ w wyja nieniu wariancji prognoz RCAs mo e 
dowodzi , e dobra surowcoch onne stanowi  istotny komponent konkurencyjno ci 
polskiej gospodarki pozostaj cy w krótkookresowej oraz d ugookresowej dwukierun-
kowej relacji z inwestycjami zagranicznymi. W wietle teorii dynamicznych przewag 
komparatywnych Ozawy silne sprz enia zwrotne BIZ i RCAs zw aszcza w pocz tko-
wym okresie badania mog  wskazywa  na symptomy typowe dla pierwszego stadium 
rozwoju gospodarczego. Natomiast w d ugim okresie nap yw BIZ powoduje trwa e 
obni enie poziomu przewag komparatywnych dóbr surowcoch onnych, co zgodnie 
z modelem Ozawy stanowi zapowied  wej cia gospodarki w bardziej zaawansowane 
fazy rozwoju. Wydaje si , e potwierdzeniem tego s  reakcje pozosta ych wska ni-
ków przewag komparatywnych na impuls ze strony BIZ. W szczególno ci mo na to 
zaobserwowa  na podstawie nieznacznej, ale trwa ej poprawy konkurencyjno ci dóbr 
technologicznie intensywnych w wyniku szokowej zmiany BIZ. To oznacza wyst po-
wanie w gospodarce cech typowych dla czwartej fazy rozwoju gospodarczego stero-
wanej technologiami. Jednak do tego wniosku nale y podchodzi  z ostro no ci , gdy  
jak pokaza a analiza dekompozycji wariancji, udzia  BIZ w wyja nieniu niepewno ci 
prognoz RCAt (podobnie jak wska ników RCAk i RCAp) jest znikomy. 

Reasumuj c, wyniki zawarte w niniejszym opracowaniu wskazuj  na wyst -
powanie zarówno krótkookresowych jak i d ugookresowych sprz e  zwrotnych 
w oddzia ywaniach pomi dzy BIZ i konkurencyjno ci  gospodarki mierzon  prze-
wagami komparatywnymi dóbr o ró nym stopniu nasycenia czynnikami produkcji. 
Zidenty  kowane tu zale no ci mog  dowodzi  jednoczesnego wyst powania symp-
tomów typowych dla ró nych faz rozwoju gospodarczego wyst puj cych w modelu 
dynamicznych przewag komparatywnych. To oczywi cie utrudnia przypisanie ca ej 
gospodarki Polski w sposób jednoznaczny do jednej fazy rozwoju. Mo e to równie  
oznacza , e ró ne dzia y lub sektory gospodarki znajduj  si  w a nie w ró nych 
stadiach rozwoju gospodarczego. 

Nale y zaznaczy , e stosunkowo krótkie szeregi czasowe, jakie wykorzystano 
w badaniach, jak i zmiany strukturalne zwi zane z kryzysem w wiatowej gospodarce 
mog  wp ywa  na pewne ograniczenia w uogólnianiu przedmiotowych zale no ci.
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Przedstawione wyniki uwzgl dniaj  dynamiczne zale no ci pomi dzy wiel-
ko ciami BIZ i RCA, które stanowi  wa ne, ale nie jedyne ogniowo mechanizmu 
kreowania dobrobytu w sensie modelu Ozawy. Dla pe nej wery  kacji tego modelu 
konieczne jest uwzgl dnienie w badaniach jeszcze innych zmiennych, jak eksport 
czy PKB. Otwiera to wi c pole do dalszych analiz dynamicznych zale no ci mi dzy 
wa nymi zmiennymi makroekonomicznymi. 
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BADANIE DYNAMICZNYCH ZALE NO CI POMI DZY NAP YWEM BEZPO REDNICH 
INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH A WZORCEM PRZEWAG KOMPARATYWNYCH 

W POLSKIEJ GOSPODARCE

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

W artykule zostan  przedstawione dynamiczne zale no ci pomi dzy bezpo rednimi inwestycjami 
zagranicznymi (BIZ) w Polsce i warto ciami wska ników ujawnionej przewagi komparatywnej dóbr 
o ró nym nasyceniu czynnikami produkcji. W tym celu zastosowano model wektorowej korekty b dem 
(model VECM). Aby dok adniej zbada  sprz enia zwrotne pomi dzy zmiennymi, przeanalizowano rów-
nie  wyniki funkcji odpowiedzi na impuls i dekompozycji wariancji prognoz poszczególnych zmiennych. 
Ostateczne wyniki stanowi  punkt odniesienia do wery  kacji modelu dynamicznych przewag kompara-
tywnych Ozawy (1992), którego wa nym ogniwem jest d ugookresowa relacja BIZ i konkurencyjno ci 
gospodarki. Jedn  z g ównych konkluzji artyku u jest stwierdzenie jednoczesnego wyst powania symp-
tomów typowych dla ró nych faz rozwoju gospodarczego przewidzianych w modelu Ozawy. W obli-
czeniach pos u ono si  danymi z G ównego Urz du Statystycznego obejmuj cymi okres od pierwszego 
kwarta u 2002 r. do czwartego kwarta u 2013 r.

S owa kluczowe: bezpo rednie inwestycje zagraniczne, wska nik ujawnionej przewagi kompara-
tywnej, model VAR, model VECM 
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THE STUDY OF DYNAMIC RELATIONSHIPS BETWEEN FLOW OF FOREIGN DIRECT 
INVESTMENT AND THE PATTERN OF COMPARATIVE ADVANTAGE IN THE POLISH 

ECONOMY

A b s t r a c t

The paper presents the dynamic relationship between foreign direct investment (FDI) in Poland and 
the values   of revealed comparative advantage indexes of goods with different share of the production fac-
tors. For this purpose, the vector error correction model (VECM) was used. To investigate the feedback 
between the variables there are analyzed the results of the impulse response functions and forecast error 
variance decomposition. 

The results provide a benchmark for the veri  cation of the theory of dynamic comparative advan-
tages (Ozawa, 1992), which is an important cell in a long-term relationship between FDI and compe-
titiveness of the economy. One of the main conclusions of the article is to determine the simultaneous 
occurrence of symptoms typical for the different phases of economic development in the Ozawa model. 
For the calculations were used data from the Central Statistical Of  ce covering the period from the  rst 
quarter of 2002 to the fourth quarter of 2012.

Keywords: foreign direct investment, revealed comparative advantage index, VAR model, VECM 
model


