
Zeszyty Naukowe Szko y G ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  

Problemy Rolnictwa wiatowego tom 18 (XXXIII), zeszyt 4, 2018: 395–406 

DOI: 10.22630/PRS.2018.18.4.128 

Andriy Popovych1 

Instytut Agroekologii i Gospodarki Przyrodniczej, Narodowa Akademia Nauk Rolniczych 

Ukrainy 

Zastosowanie modelu grawitacyjnego do analizy 
mi dzynarodowego handlu miodem pszczelim 

The Application of a Gravitational Model for Analyzing 
of International Trade in Bee Honey 

Synopsis. Celem artyku u jest okre lenie cech funkcjonowania i identyfikacja trendów w rozwoju 

wiatowego rynku miodu. Aby zidentyfikowa  czynniki wp ywaj ce na wiatowy handel miodem, 

zastosowano model grawitacyjny, a mianowicie jego odmian  dla pojedynczego produktu. Dane 

statystyczne dotycz ce handlu mi dzynarodowego pozyskano z baz wiatowych organizacji i u yto do 

ilo ciowego okre lenia tego modelu. W wyniku analizy ekonometrycznej danych panelowych 

zidentyfikowano determinanty wiatowego handlu miodem i potwierdzi a zasadno  zastosowania 

modelu grawitacyjnego do oceny tego rynku. 
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Abstract. The aim of the article is to analyze the characteristics of functioning and to identify trends 

in the development of the global honey market. To analyze the factors affecting global trade in honey, 

the gravity model was used, namely its variation for a single product. Statistics on international trade 

from databases of leading international organizations were used to quantify this model. As a result of 

econometric analysis of panel data, the determinants of global trade in honey were identified and the 

use of the gravity model was justified in assessing this market. 
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Wprowadzenie 

Spo ród prawie wszystkich naturalnych produktów spo ywczych, miód pszczeli jest 

jednym z najbardziej wyj tkowych pod wzgl dem znaczenia dla ludzi i historii produkcji. 

Bior c pod uwag  obecny stan rozwoju naukowego i technologicznego, spo ecze stwo jest 

bardzo uzale nione od pszczó , zw aszcza od wyników ich dzia alno ci – zapylania 
wi kszo ci ro lin rolniczych. Warto  ekonomiczna zapylania g ównych upraw przez 
owady jest 10-15 razy wi ksza ni  warto  miodu (Majewski, 2016). Miód i inne produkty 
pszczele s  produktami ubocznymi g ównej funkcji pszczó , a przychody uzyskane ze 
sprzeda y miodu mo na uzna  za wynagrodzenie us ug zapylania. Wydajno  
ekonomiczna pszczelarstwa jest wa nym elementem wspierania wystarczaj cej liczby pni 
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pszczelich, a zdolno  pszczelarstwa do wiadczenia koniecznych us ug zapylania zale y 
bezpo rednio od sytuacji na rynku miodu. 

Pszczelarstwo pe ni bardzo wa n  funkcj  interdyscyplinarn , poniewa  miód, py ek 
kwiatowy, wosk pszczeli, propolis, mleczko pszczele s  pozyskiwane od pszczó , s  
szeroko stosowane zarówno w przemy le spo ywczym, jak i farmaceutycznym. W 
ostatnich latach rola pszczó  dla rodowiska sta a si  bardziej widoczna w Europie i 
Stanach Zjednoczonych w zwi zku z problemem masowej mierci pszczó  (Tapparo i in., 
2012). Jednak w krajach b d cych g ównymi producentami i eksporterami miodu g ówne 
problemy pszczelarstwa dotycz  sytuacji ekonomicznej, jak: s abe powi zania rynkowe, 
niska przejrzysto  cenowa, niewystarczaj ce umiej tno ci pracy, ograniczony dost p do 
kredytu i niezdolno  do przeprowadzania testów jako ci (Bradbear, 2009). 

Obrót wiatowego rynku miodu, którego udzia  w ogólnej warto ci produktów 
pszczelich jest nie mniejszy ni  90%, jest stosunkowo niewielki w porównaniu z innymi 
sektorami rolnictwa. W 2017 r. warto  produktów pszczelich wytworzonych na wiecie 
wynios a 8,8 mld USD, w tym miód – 8 mld USD. Jednocze nie na rynek wiatowy 
dostarczono 690 tysi cy ton miodu o warto ci 2,4 mld USD, a w latach 2008-2018 
wiatowy rynek produktów pszczelarskich pod wzgl dem warto ci wzrasta  o 2% rocznie. 

Trend ten jest charakterystyczny zarówno dla krajów rozwini tych, jak i rozwijaj cych si . 
W omawianym okresie znacznie zwi kszy  si  wywóz miodu z Ukrainy, Nowej Zelandii, 
Brazylii, Meksyku, Argentyny, Turcji i innych "krajów miodu". Nieznacznie zmniejszony 
zosta  eksport miodu z Chin i Wietnamu. 

Rosn ca wiadomo  zdrowotna w ród konsumentów na temat korzy ci zdrowotnych 
jest g ównym czynnikiem przyczyniaj cym si  do wzrostu globalnego rynku miodu 
w wi kszo ci regionów. W ostatnich latach na wiatowym rynku miodu maj  miejsce 
kardynalne zmiany: rosn ce wymagania co do jako ci tego produktu, zmieniaj cy si  uk ad 
si  w pierwszej dziesi tce producentów i eksporterów, nasilaj ca si  konkurencyjna walka 
mi dzy nimi i konflikty handlowe. Globalizacja znacznie zaostrzy a konkurencj  
o obiecuj ce rynki, które obejmowa y dziesi tki krajów – producentów, eksporterów 
i importerów miodu. 

Jednocze nie, w obliczu globalizacji wiatowej gospodarki i liberalizacji handlu, rz dy 
wielu krajów podejmuj  energiczne dzia ania w celu ochrony interesów swoich 
producentów i eksporterów miodu, aby zapewni  im bezpo redni  i po redni  pomoc. 
W czenie produktów rolnych do handlu mi dzynarodowego zale y od krajowej polityki 
rolnej, która rozwija si  w sferze produkcji, ochrony importu i ekspansji eksportu (Dascal i 
in., 2002). Mi dzynarodowy handel miodem wykazuje spadek udzia u w handlu ogó em, 
ale jednocze nie pozostaje najbardziej chronionym sektorem w wielu krajach, zw aszcza 
tych najbardziej rozwini tych, które prowadz  krajow  polityk  wsparcia dla lokalnych 
producentów miodu. 

Pszczelarstwo jest szeroko reprezentowane w badaniach akademickich, jednak rynek 
miodu w perspektywie globalnej jak dot d nie by  szeroko dyskutowany w rodowisku 
akademickim. Wi kszo  bada  ekonomicznych dotycz cych produktów pszczelich jest 
bezpo rednio zwi zana z aspektami rodowiskowymi. Najcz ciej rozpatrywane problemy 
zwi zane s  z wysokim poziomem wykorzystania chemikaliów w rolnictwie, co 
negatywnie wp ywa na kondycj  rodzin pszczelich i jako  miodu, co z kolei negatywnie 
wp ywa na stan ogrodnictwa i produkcji ro linnej oraz mo liwo ci eksportowe krajów 
produkuj cych miód (Ören i in., 2010; Yamei i Zhihua, 2012; Adgaba i in., 2014). 
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Cz  artyku ów dotycz cych ekonomiki pszczelarstwa opiera si  g ównie na ró nych 
aspektach mikroekonomicznych, w tym na g ównych wska nikach ekonomicznych 
produkcji miodu, analizie spo eczno-ekonomicznej pszczelarstwa, profilach pszczelarskich 
i czynnikach wp ywaj cych na wprowadzenie ulepszonych technologii pszczelarskich 
(Vural, 2010; Pîrvu oiu i Popescu, 2011; Garcia, 2018). W ród tematów bada  znalaz a si  
równie  budowa modelu pszczelarstwa, który obejmuje dynamik  w ci gu i pomi dzy 
latami w populacji pszczó  miodnych lub modelowanie rynku us ug zapylania przez 
pszczo y miodne (Rucker i in., 2012; Champetier i in., 2015; ak, 2017). 

Badania empiryczne mi dzynarodowego handlu produktami rolnymi mog  by  oparte 
na "modelu przyci gania", jednym z najpopularniejszych modeli ekonometrycznych w 
handlu mi dzynarodowym, uwzgl dniaj cym handel dwustronny jako funkcj  wielko ci 
gospodarki partnerów handlowych, po o enie geograficzne, koszty transakcji (koszty 
transportu, koszty administracyjne bariery). Niemniej jednak istnieje tylko kilka bada  
opartych na modelu grawitacji w odniesieniu do jednego produktu rolnego lub grupy 
towarów i, o ile mo na to oceni  na podstawie dost pnej literatury, adno z nich nie by o 
powi zane z rynkiem miodu. 

Dlatego g ównym celem artyku u jest okre lenie mo liwo ci wykorzystania modelu 
grawitacji jako narz dzia do analizy globalnego handlu miodem. Stosuj c standardowe 
metody analizy ekonometrycznej danych panelowych, zostanie przetestowana hipoteza, e 
w odniesieniu do mi dzynarodowego handlu produktami pszczelarskimi warto  eksportu 
lub importu danego kraju jest pozytywnie uzale niona od jego PKB, poniewa  produkcja 
okre la poda  towarów przeznaczonych na eksport, PKB kraju importuj cego, poniewa  
okre la zdolno  produkcyjn , wielko  rynku i popyt na import, i ujemnie z kosztów 
transportu, które rosn  wraz ze wzrostem odleg o ci mi dzy krajami. Ponadto oczekuje si , 
e obecno  ró nego rodzaju umów handlowych mi dzy krajami ma pozytywny wp yw na 

przep ywy eksportowe produktów pszczelich. 
Handel miodem jest wa ny albo jako potencjalne ród o dochodu, albo jako g ówne 

ród o importu tego rodzaju ywno ci, zw aszcza, e coraz wi ksza cz  produkcji miodu 
jest przedmiotem wymiany mi dzynarodowej. To dyktuje potrzeb  analizy szans i 
perspektyw na globalnym rynku miodu, badanie "regu  gry" i sytuacji na tym rynku. 
Potwierdza to znaczenie badania mi dzynarodowego handlu produktami pszczelimi, który 
jest wa nym czynnikiem wzrostu gospodarczego, stabilno ci politycznej i ma kluczowe 
znaczenie dla krajowych strategii bezpiecze stwa ywno ciowego dla wielu krajów 
rozwijaj cych si . Identyfikacja kluczowych czynników na globalnym rynku miodu 
pomo e uzyska  pe ny obraz rynku, g biej zrozumie  obecne trendy rynkowe i oceni  
przysz e perspektywy rynkowe dla poszczególnych struktur biznesowych i ca ych krajów. 

Przegl d literatury 

Klasyczna teoria handlu mi dzynarodowego, oparta na zasadzie przewagi 
komparatywnej, dostarcza wyja nienia mi dzynarodowej specjalizacji jako przyczyny 
mi dzynarodowej wymiany, ale pozostawia poza badaniem szereg czynników, które mog  
mie  znacz cy wp yw na towary i geograficzn  struktur  handlu. Luka ta jest wype niona 
empirycznymi metodami bada , z których najbardziej znanym jest „model Tinbergena" 

(Tinbergen i Hekscher, 1962). Model grawitacji jest ekonomiczn  analogi  prawa Isaaca 

Newtona, który mówi, e dwie cz stki materii s  do siebie przyci gane z si  Fij, wprost 



398     A. Popovych 

proporcjonaln  do iloczynu ich mas Mi i Mj, sta  grawitacji G, i odwrotnie proporcjonaln  

do kwadratu odleg o ci Dij mi dzy nimi: 

 
2
ij

D

jMiM

G
ij

F  (1) 

G ówn  ide  stoj c  za podej ciem grawitacyjnego modelu handlu jest obrót handlu 

zagranicznego, który jest bezpo rednio zale ny od potencja u gospodarczego krajów 

handluj cych oraz od odwrotno ci odleg o ci mi dzy nimi. Klasyczna wersja modelu 

opiera si  na dwóch zmiennych, a mianowicie: produkcie krajowym brutto (PKB), który 

charakteryzuje wielko  gospodarki oraz geograficzn  odleg o  mi dzy krajami 

handlowymi, wp ywaj c  na koszty transportu. Kolejne pochodne oryginalnego modelu 

bior  równie  pod uwag  heterogeniczno  firm pod wzgl dem produktywno ci, 

wyja niaj  zerowy handel wielu krajów i asymetryczne przep ywy handlowe, a tak e 

badaj  wp yw innych czynników, takich jak wspólny j zyk, wspólna granica, 

przynale no  do jednego bloku handlowego. 

Serrano i Pinilla (2010) dokonali analizy wp ywu ró nych czynników na dwustronny 

handel rolny, produkcj  i handel ogólny w latach 1963-2000 na reprezentatywnej próbie z 

40 krajów stosuj c  model grawitacyjny. Wyniki wyra nie pokazuj , e niska elastyczno  

popytu na produkty rolne i produkty ywno ciowe, ich niewielki udzia  w handlu 

wewn trzprzemys owym, jak równie  wysoki poziom protekcjonizmu, na który s  

nara eni, s  g ównymi przyczynami ich stosunkowo powolnego wzrostu oraz utraty udzia u 

znaczenia produktów rolnych i ywno ci na rynku mi dzynarodowym. 

Koo i in. (1994) zbudowali model, aby okre li  czynniki wp ywaj ce na wiatowy 

handel mi sem i produktami mi snymi. Teoretycznie uzasadniaj c mo liwo  zastosowania 

modelu grawitacyjnego dla jednej grupy produktów, jednocze nie zauwa aj c, e u ycie 

modelu grawitacyjnego dla jednego produktu lub bran y jest mo liwe tylko przy u yciu 

danych panelu. W nowszych badaniach Witt i Witt (1995) skonstruowali model 

grawitacyjny do szacowania przep ywów turystycznych, Walsh (2018) – handlu us ugami, 
Dascal i in. (2002) – handlu winem. 

Fontagné i in. (2005) ocenili wp yw rodowiska instytucjonalnego na handel 
mi dzynarodowy w postaci taryf i barier pozataryfowych w handlu oraz stwierdzili, e 
wymiana handlowa mi dzy dwoma krajami zale y od ich mas ekonomicznych i jest 
negatywnie zwi zana z kosztami wymiany handlowej mi dzy nimi. Z kolei Mac Callum 
i inni (2003) rozwa ali ró ne rodzaje czynników wp ywaj cych na koszty handlu, a ich 
wp yw na mi dzynarodowe przep ywy handlowe by  w stanie obliczy  koszt przekroczenia 
granicy dla towarów rolnych. 

Djankov i in. (2010) zastosowali model grawitacji do danych Doing Business 
dotycz cych czasów przekraczania granicy mi dzy 98 krajami, aby pokaza , e czas 
przej cia na granicy znacznie zmniejsza dwustronny handel, a jeden dodatkowy dzie  
zmniejsza eksport o 1%. Wed ug ich bada , atwo psuj ce si  produkty rolne i 
przemys owe s  szczególnie wra liwe na czasy przekraczania granic, a kraje bez dost pu 
do morza s  szczególnie wra liwe na czasy przekraczania granicy, dla których jeden 
dodatkowy dzie  zmniejsza eksport o 4%. 
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Kucharcukova i in. (2010) wykorzystuj c rozszerzony model grawitacji wnioskowali, 
e s aba jako  instytucji gospodarczych w wielu krajach SEE i WNP jest najwi ksz  

przeszkod  dla wi kszej integracji handlowej i potwierdza, e od pocz tku reform 
rynkowych w 1989 roku, kraje SEE i CIS handluj  znacznie mniej ze wiatow  gospodark  
ni  kraje Europy rodkowo-Wschodniej, które pó niej przyst pi y do UE. Autorzy tego 
badania sugeruj , e poprawa jako ci instytucji, poprawa infrastruktury i otwarto  na 
wspó prac  regionaln  s  dodatkowymi narz dziami stymuluj cymi handel mi dzy SEE i 
CIS z reszt  wiata, a cz onkostwo w WTO ma pozytywny wp yw na handel, ale rednio 
mniej ni  cz onkostwo w strefie wolnego handlu. 

Hatab i in. (2010) wykorzystali metod  modelu grawitacyjnego do analizy g ównych 
czynników wp ywaj cych na wywóz produktów rolnych z Egiptu do g ównych partnerów 
handlowych w latach 1994-2008. Jako niezale ne zmienne do analizy wykorzystali PKB 
krajów partnerskich i PKB per capita w modelu alternatywnym, obecno  wspólnego j zyka 
pa stwowego, wspóln  granic  i odleg o  mi dzy stolicami oraz wspó czynnik otwarto ci 
gospodarki. Ich wyniki pokazuj , e jeden procent wzrostu PKB w kraju prowadzi do 
pi ciokrotnego wzrostu egipskich przep ywów eksportowych. Jednocze nie wzrost PKB na 
mieszka ca prowadzi do zmniejszenia egipskiego eksportu, co t umaczy si  tym, e wzrost 
gospodarczy i rosn ce dochody ludno ci zwi kszaj  popyt na wszystkie zwyk e dobra. 
Wspó czynnik otwarto ci gospodarki w wyniku analizy okaza  si  nieistotny, a obecno  
wspólnego j zyka arabskiego i wspólnej granicy przyczyni a si  do wzrostu eksportu. 

Ozturk i Kalyoncu (2009) empirycznie zbadali wp yw zmienno ci kursów walutowych 
na przep ywy handlowe sze ciu krajów w okresie kwartalnym w latach 1980-2005. G ówne 
wyniki pokazuj , e wzrost realnej zmienno ci kursów walutowych, zbli aj c si  do 
niepewno ci kursu walutowego, ma znacz cy negatywny wp yw na handel w Korei 
Po udniowej, Pakistanie, Polsce i Republice Po udniowej Afryki, ale w d u szej 
perspektywie ma pozytywny wp yw na Turcj  i W gry. Wniosek ten jest sprzeczny 
z wynikami innych bada , które potwierdzaj  po redni zwi zek mi dzy zmienno ci  
kursów wymiany a handlem mi dzynarodowym. 

Fogarasi (2011) poruszy  kwesti  wp ywu zmienno ci kursów walut na mi dzynarodowe 
przep ywy handlowe krajów o gospodarkach w okresie przej ciowym w Europie rodkowej, 
analizuj c przypadek eksportu w gierskich produktów rolnych do krajów przeznaczenia 
eksportowego w latach 1999-2008. W oparciu o model grawitacji, który kontroluje inne 
czynniki, wyniki pokazuj , e zmienno  nominalnego kursu walutowego mia a znacz cy 
pozytywny wp yw na handel produktami rolnymi w tym okresie. 

Tomanov (2013) przeanalizowa  równie  wp yw zmienno ci kursów wymiany na 
wyniki eksportowe w Europie rodkowej i Wschodniej poprzez dwustronne przep ywy 
eksportowe z Czech, S owacji, W gier i Polski do strefy euro, wykorzystuj c miesi czne 
dane szeregów czasowych w latach 1999-2013. Wyniki nie wskazuj  na istotny zwi zek 
mi dzy zmienno ci  kursów wymiany a wynikami eksportowymi w krajach Europy 

rodkowej, wp yw zmienno ci kursów walut jest niejednoznaczny. 
Grant i Lambert (2008) wykazali, e wp yw umów o wolnym handlu na handel 

cz onków w du ej mierze zale y od tego, czy analiza koncentruje si  na sektorach rolnych 
czy pozarolniczych, na konkretnej analizowanej umowie i na d ugo ci okresu fazy 
charakteryzuj cego prawie ca o  WTC. Lambert i McKoy (2009), analizuj cy wp yw 
ró nych umów o wolnym handlu w ró nych okresach, pokazali, e przynale no  do FTA 
zazwyczaj zwi ksza handel produktami rolnymi i produktami spo ywczymi mi dzy 
krajami. Prehn i Brümmer (2011) ustalili, e oko o 20 mi dzynarodowych grup 
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towarowych handlu jest przedmiotem analizy za pomoc  modeli grawitacji, poniewa  
skutki ekonomiczne polityk dotycz  przede wszystkim konkretnych produktów. 

Dane i metody 

W celu oceny charakteru handlu miodu w kontek cie wiatowych dwustronnych 
przep ywów handlu zagranicznego przeprowadzono analiz  za pomoc  modelu 
grawitacyjnego. G ówn  przewag  komparatywn  jest zdolno  do wykorzystywania danych 
rzeczywistych do oceny wra liwo ci przep ywów handlowych w stosunku do czynników 
polityki, które nas interesuj . G ówn  wad  ekonometrycznego modelu grawitacyjnego jako 
narz dzia do analizy efektów integracji jest du a zmienno  szacunków, ze wzgl du na 
wra liwo  modelu na zestaw czynników, pobieranie próbek i metod  oceny. 

Podczas budowania modelu grawitacyjnego, niezale nie od tego, czy jest on 
powszechny, czy te  dla konkretnej bran y, konieczne jest oparcie si  na podstawowym 
sformu owaniu modelu, uzupe niaj c je zmiennymi b d cymi przedmiotem zainteresowania. 
Lista zmiennych kontrolnych obejmuje PKB jako zmienn  okre laj c  mas  kraju 
partnerskiego, odleg o  mi dzy krajami jako zmienn  zast pcz  kosztów transportu, udzia  
w globalnych i regionalnych umowach handlowych. W rezultacie model, odzwierciedlaj cy 
zale no  wielko ci obrotu miodu od powy szych czynników, ma posta  „równania agresji": 

  (2) 

gdzie Xij jest obrotem handlu zagranicznego lub eksportem (importem) miodu z kraju i do 

kraju j; Yi - PKB kraju i; Yj - PKB kraju; Dij - odleg o  mi dzy krajami i oraz j; Aij - 

wszelkie inne czynniki (czynniki), które mog  u atwi  lub utrudni  wymian  handlow  

mi dzy krajami, w tym przypadku udzia  w zwi zkach zawodowych; n - szacowane 

elastyczno ci obrotów handlu zagranicznego w odpowiednich zmiennych 

Aby zastosowa  metod  regresji liniowej, powy sze równanie (2) przekszta cono 

w standardowy logarytmiczny model postaci: 

  (3) 

gdzie Xij jest wielko ci  dwustronnego handlu miodu mi dzy krajami i oraz j; Yi - PKB 

kraju i, Yj - PKB kraju; Dij jest odleg o ci  mi dzy stolicami krajów i oraz j, a Aij jest 

zmienn  oboj tn , odzwierciedlaj c  przynale no  pa stw i oraz j do preferencyjnego 

zwi zku zawodowego lub obecno  unii celnej, która obejmuje kraje i oraz j. 

Aby przeprowadzi  empiryczne badanie globalnego handlu miodem, dane ogólne 

zosta y zebrane z 20 krajów, najwi kszych importerów miodu na wiecie: USA, Niemcy, 

Japonia, Wielka Brytania, Francja, Chiny, W ochy, Belgia, Hiszpania, Holandia, Polska, 

Australia, Hongkong, Szwajcaria, Kanada, Szwecja, Singapur, Dania, Portugalia, Irlandia, 

Grecja, Malezja, Kuwejt, Finlandia, Rumunia2, zaanga owanych w handel zagraniczny ze 

wszystkimi innymi krajami i mi dzy sob . Poniewa  zastosowanie modelu grawitacji 

w odniesieniu do poszczególnych produktów z punktu widzenia czynników popytu i 

                                                 
2 http://agriexchange.apeda.gov.in/product_profile/Major_Imporing_Countries.aspx?categorycode=0408. 
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poda y, które ró ni  si  od zagregowanych przep ywów handlowych, wymaga u ycia 

danych panelowych, badanie przeprowadzono na szeregach przestrzenno-czasowych za lata 

2012-2016. Wybór tego przedzia u czasowego wynika  z dost pno ci danych, a tak e z 

faktu, e w tym okresie brak jest drastycznych zmian wska ników dotycz cych wstrz sów 

gospodarczych podobnych do kryzysu z 2008 r. Próba sk ada si  z 3428 obserwacji. 

ród em danych o dwustronnym handlu miodem w krajach, zmienn  zale n , by a 

baza danych FAO. W przypadku zmiennych kontrolnych wykorzystano PKB krajów 

partnerskich, a jako ród o danych wybrano baz  danych wiatowego Wska nika Rozwoju 

wiatowego. Koszty transportu i dost pno  preferencyjnych warunków handlu mi dzy 

krajami zosta y pobrane z baz danych CEPII DATABASE i UN Comtrade. 

Jako odleg o  mi dzy eksporterem a importerem zosta a u yta odleg o  mi dzy 

stolicami dwóch krajów, jako g ównymi o rodkami gospodarczymi krajów. Przy pomocy 

zmiennych fikcyjnych na podstawie podej cia binarnego przetestowano jaki wp yw ma 

czynnik istnienie umów dwustronnych dotycz cych preferencyjnego lub bezc owego 

handlu mi dzy krajami lub nale cych do jednej unii handlowej i gospodarczej. 

Tabela 1. Charakterystyka danych 

Table 1. Data characteristics 

Zmienna Obserwacje rednia Odch. standardowe Min Max 

exim 3428 2504.697 9094.639 0 152079 

gdp 3428 13848.38 18581.12 218.2835 108600.9 

dist 3428 8481.799 4703.571 .9951369 19951.16 

pol 3428 .1743862 .379445 0 1 

ród o: obliczenia w asne. 

Aby uzyska  bardziej szczegó ow  analiz  mi dzynarodowego handlu miodem, oprócz 

wspomnianego zestawu danych z tych samych róde  i w tym samym okresie, zebrano 

informacje na temat przep ywów handlowych produktów pszczelarskich dla dwóch krajów: 

Ukrainy i Polski. Zestaw danych dotycz cych Ukrainy zawiera 190 obserwacji dotycz cych 

sprzeda y eksportowej miodu ukrai skiego na rynku mi dzynarodowym, poniewa  przywóz 

miodu na Ukrain  by  niewielki. Baza danych o obrotach polskich miodu obejmuje 333 

obserwacje, w ród których znajduj  si  wska niki zarówno eksportu, jak i importu. 

Wyniki bada  

W ramach modelu grawitacji handlu mi dzynarodowego oceniono oszacowanie 

równania regresji (3). Do dalszej analizy model grawitacyjny wybra  próbki danych dla 

20 krajów – najwi kszych importerów miodu, a tak e cz ciowo zbiory danych dla Ukrainy 
i Polski. Bior c pod uwag  t  zale no  mi dzy wska nikami, mo na skonstruowa  
równania odzwierciedlaj ce istot  "grawitacji" dla importu dla wspólnego zestawu danych, 
eksportu dla Ukrainy i handlu zagranicznego miodu, czyli eksportu i importu dla Polski. 

Wybieraj c metod  oceny modelu do analizy przep ywów miodu eksportowo-
importowego, dokonano porównania mi dzy modelem z deterministycznymi 
indywidualnymi efektami a losowymi indywidualnymi efektami. Pomi dzy modelem 
z deterministycznymi indywidualnymi efektami a losowymi indywidualnymi efektami 
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wybór pad  na model z deterministycznymi indywidualnymi efektami. Wyniki testu 
Hausmana, którego celem by o porównanie modeli z deterministycznymi i losowymi 
indywidualnymi efektami, nie pozwoli y na odrzucenie hipotezy zerowej o równo ci 
wyników ocen uzyskanych przez modele, a zatem nie móg  pomóc w wyborze pomi dzy 
tymi specyfikacjami. Jednak model z deterministycznymi indywidualnymi efektami opiera 
si  na za o eniu, e obserwacje w próbce maj  charakter unifikuj cy, co jest prawdziwe 
w przypadku próbki.  

Tabela 2. Lista zmiennych 

Table 2. List of variables  

Parametr 
 

Zmienna 

1 PKB kraju i 

2 PKB kraju j 

3 Odleg o  mi dzy stolicami krajów i oraz j 

4 Dummi ze wzgl du na istniej c  preferencyjn  umow  handlow  mi dzy krajem i oraz j 

5 Dummi za istniej c  preferencyjn  umow  handlow  mi dzy krajem i oraz j w latach 2015-2016 

ród o: opracowanie w asne. 

W tabelach 2-4 przedstawiono wyniki estymacji regresji wspó czynników równania 
handlu zagranicznego miodu w latach 2012-2016 w trzech modelach najmniejszych 
kwadratów oszacowanych za pomoc  pakietu ekonometrycznego STATA. 

Tabela 3. Wyniki oceny równania dla 20 krajów – najwi kszych importerów miodu 

Table 3. Results of the evaluation of the equation for 20 countries - the largest honey importers 

Parametr Wspó czynnik B d stand. t-Statistic p-value 

0 .0309205 .0770057 0.40 0.688 

1 .9398199 .0071391 131.64 0.000 

2 .8462465 .0070224 120.51 0.000 

3 -.9912178 .0185748 -53.36 0.000 

4 .5395641 .051909 10.39  0.000 

Number of obs 3428 

F(4,3421) 503.78 

Prob > F 0.0000 

R-sq overall 0.7500 

ród o: obliczenia w asne. 

Wyniki oszacowania równania regresji dla zestawu danych dotycz cych 20 
najwi kszych importerów miodu na wiecie przedstawione w tabelach pokazuj , e 
czynniki PKB kraju eksportuj cego, PKB kraju importuj cego, odleg o  mi dzy krajami 
i przynale no  do FTA s  znacz ce przy 99% przedziale ufno ci. Znaki przy 
wspó czynnikach regresji mi dzy wielko ciami importu a powy szymi czynnikami 
odpowiadaj  za o eniom ogranicze  grawitacyjnych, to znaczy potwierdzaj  spe nienie 
wspó zale no ci le cych u podstaw modelu grawitacyjnego. 
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Tabela 4. Wyniki oceny równania dla Ukrainy 

Table 4. Results of the evaluation of the equation for Ukraine 

Parametr Wspó czynnik B d stand. t-Statistic p-value 

0 .0889591 .0314087 2,83  0.005 

1 .9585429 .0063464 151.04 0.000 

2 .8472751 .0063216 134.03 0.000 

3 -1.008063 .017464 -57.72 0.000 

4 .4412589 .04982 8,86  0.000 

5 .2511433 .0521221 4.82  0.000 

Liczba obserwacji 190 

F(4,183) 582.26 

p-value (> F) 0.0000 

R2 0.6977 

ród o: obliczenia w asne. 

Aby oszacowa  równanie dla zbioru danych dotycz cych eksportu miodu na rynek 
wiatowy z Ukrainy, model zmodyfikowano tak, aby odzwierciedla  obserwowane 

nielosowe odchylenia. Zmodyfikowany model ma inn  zmienn  atrapow  dla danych 
dotycz cych 2015 i 2016 r., Czyli okresu obowi zywania umowy stowarzyszeniowej 
mi dzy Ukrain  a Uni  Europejsk . Wprowadzona zmienna równa jednostce za te lata 
oszacuje wp yw umowy na wywóz miodu z Ukrainy. Model nadal obejmuje czynniki PKB 
krajów przeciwnych i ich oddalenie od wybranego kraju eksportuj cego - importera, udzia  
w umowie o wolnym handlu. Zgodnie z oczekiwaniami udzia  w umowie o wolnym handlu 
pozytywnie wp yn  na przep ywy importowe miodu, ale w pocz tkowej wersji modelu 
znaczenie wynosi o oko o 90%. Zatem w czenie do modelu dodatkowej zmiennej 
fikcyjnej doprowadzi o do zauwa alnej poprawy istotno ci statystycznej, która okaza a si  
by  poni ej poziomu krytycznego. 

Tabela 5. Wyniki oceny równania dla Polski 

Table 5. Results of the evaluation of the equation for Poland 

Parametr Wspó czynnik B d stand. t-Statistic p-value 

0 .0177934 .0206764 0.86 0.389 

1 .9222838 .0260529 35.40 0.000 

2 .9416122 .0260529 36.14 0.000 

3 -.1458999 .0453851 -3,21  0.001 

4 .336971 .0339237 9.93  0.000 

Liczba obserwacji 333 

F(4,326) 539.53 

p-value (> F) 0.0000 

R2 0.7048 

ród o: obliczenia w asne. 
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Ocena modelu mi dzynarodowego zbioru danych dotycz cych miodu w Polsce 
wykazuje du e znaczenie, w tym na poziomie istotno ci 0,1% wszystkich czynników 
oceny: wspó czynniki dla PKB kraju eksportuj cego, dla PKB kraju importuj cego, dla 
odleg o ci, a tak e wspó czynnik determinacji, charakteryzuj ce adekwatno  modelu. 

Mo na zauwa y , e we wszystkich modelach wszystkie czynniki by y znacz ce na 
poziomie istotno ci 0,1. Badanie potwierdzi o, e mi dzynarodowy handel miodem podlega 
ogólnym zasadom, przestrzega ogólnych wzorców ekonomicznym: na eksport i import 
miodu w danym kraju du y wp yw ma skala ekonomiczna krajów handluj cych, 
w szczególno ci kraju wywozu, poniewa  zale no  od PKB kraju importuj cego jest 
mniej elastyczna, a odleg o  geograficzna partnera handlowego ma ujemny wp yw. We 
wszystkich przypadkach umowy o wolnym handlu, umowy o integracji, zwi zki celne maj  
pozytywny (o oko o 25-50%) wp yw na wielko  mi dzynarodowego handlu miodu. 

Jednocze nie niektóre wska niki maj  odchylenia od oczekiwanych warto ci w dó . 
Wspó czynnik dla terminu odpowiadaj cego odleg o ci dla Polski jest znacznie mniejszy 
ni  dla grupy najwi kszych importerów i dla Ukrainy. Nale y zauwa y , e ocena 
zale no ci mi dzy wielko ci  przywozu a odleg o ci  zwykle maleje, tj. rola kosztów 
transportu s abnie, g ównie za spraw  wzrostu importu z Chin. Jak wynika z otrzymanych 
oblicze , spadek wspó czynnika regresji mi dzy wielko ci  przywozu a odleg o ci  mi dzy 
krajami (wed ug modu ów) sugeruje, e dystans mi dzy krajami stopniowo traci na 
znaczeniu. Mo e to by  zwi zane ze zmniejszeniem kosztów transportu towarów i 
wiadczenia us ug. Z drugiej strony jednak mo e to wynika  z faktu, e import z krajów 

towarów, dla których istnieje zapotrzebowanie niezale nie od kosztów transportu, lub gdy 
importuje si  z Chin, tanio  towarów rekompensuje koszty transportu. 

Uzyskane wyniki sugeruj , e szacunki wzrostu wolumenu wymiany handlowej oparte 
na grawitacyjnym modelu dwustronnego handlu mi dzynarodowego mieszcz  si  
w optymistycznych oczekiwaniach rz dów. Optymistyczn  prognoz  mo na wprowadzi  
przy zachowaniu dynamiki wzrostu nominalnego PKB lub zawarcia umowy o wolnym 
handlu. Nale y równie  pami ta , e szacunki uzyskane w wyniku analizy potencjalnej 
wielko ci mi dzynarodowego handlu miodu opieraj  si  na wiatowych tendencjach rozwoju 
stosunków dwustronnych zidentyfikowanych w analizie modelu grawitacji, którego si a 
predykcyjna mo e jednak nie by  wystarczaj co du a dla niestabilnych gospodarek. 

Podsumowanie 

Rezultatem bada  jest skonstruowany i oceniony zbiór modeli, w oparciu o które 
szacowany i prognozowany jest handel miodu. W ramach badania zbudowano grawitacyjne 
modele przep ywów eksportu i importu miodu dla importu dwudziestu krajów – 
najwi kszych importerów miodu na wiecie, eksportu z Ukrainy i obrotów handlu 
zagranicznego Polski. Aby oceni  równania regresji, zosta y u yte podstawowe dane 
dotycz ce przep ywów handlowych wywozu i przywozu miodu z ka dego kraju wraz z 
reszt  grupy, dane o PKB krajów partnerskich, odleg o  mi dzy stolicami krajów, udzia  
w zwi zkach handlowych w okresie 2012-2016. Wyniki empirycznych testów modelu 
wskazuj  na istotny wp yw wszystkich powy szych czynników na bilateralny bilans w 
handlu miodu. W wyniku analizy regresji ustalono, e przep ywy handlowe s  w sposób 
pozytywny zale ne od PKB obu krajów i w przypadku braku barier handlowych i 
negatywnie zale  od odleg o ci mi dzy krajami. 
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Chocia  model grawitacji jest odpowiedni  platform  dla badaczy zajmuj cych si  
analiz  handlu mi dzynarodowego, jego u ycie wi e si  te  z pokonaniem potencjalnych 
problemów. Znaczna liczba bada  z wykorzystaniem modelu grawitacyjnego okre lonych 
produktów koncentruje si  na produktach podstawowych, a skala powinna zosta  
rozszerzona na produkty w sektorze drugorz dnym gospodarki. Z drugiej strony model 
grawitacji jest kluczowym narz dziem dla badaczy zainteresowanych skutkami polityk 
zwi zanych z handlem. Zapewnia wygodn  baz  testow , w której mo na oceni  wp yw na 
handel ró nych dodatkowych zmiennych zawartych w modelu. Model ten mo e by  
wykorzystywany do badania skutków umów o wolnym handlu, które mog  oferowa  
korzystn  polityk  handlow  dla krajów eksportuj cych i importuj cych. Przysz e badania 
mog  równie  dotyczy  aspektu metodologicznego modelu grawitacji, który jest nadal 
wzgl dnie ograniczony. 
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