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Efekt domina a Wspólna Polityka Handlowa Unii Europ ejskiej 
 
Streszczenie  

 Głównym celem badania prezentowanego w artykule jest weryfikacja 
występowania efektu domina przy zawieraniu umów handlowych przez kraje Unii 
Europejskiej z krajami spoza Unii. Rozważania teoretyczne pozwalają na wyciągnięcie 
wniosków odnośnie motywów podpisywania nowych umów RTA. Według teorii 
domina (Baldwin 1995), rząd reportera, który będzie decydował się na podpisanie 
umowy RTA z krajem partnerskim, robi to ze względu na umowy handlowe wcześniej 
zawarte przez kraj partnerski z innymi krajami, a główną przyczyną jest efekt 
przesunięcia, który mógłby dotknąć reportera. W analizie wykorzystany jest model 
logitowy dla danych panelowych, zaś efekt przesunięcia mierzony jest liczbą umów 
podpisanych przez kraj partnerski, stopniem współpracy (typem zawartej umowy) oraz 
wielkością preferencyjnego handlu. Występowanie efektu domina znajduje 
potwierdzenie w opisywanych w literaturze badaniach w odniesieniu między innymi 
do rozszerzenia Unii Europejskiej, jednak otrzymane przez autorów wyniki nie 
potwierdzają występowania efektu domina przy decyzji o zawieraniu nowych umów 
RTA przez kraje UE. 
Słowa kluczowe: integracja gospodarcza, Polityka handlowa, Unia Europejska, Efekt 
domino, Efekt przesunięcia, Dane panelowe, Model logitowy dla danych panelowych 
 

Domino effect and the European Union’s  
Common Commercial Policy 

Abstract 

 The main objective of the study described in the article is to verify the domino 
effect when concluding regional trade agreements (RTAs) by the countries of the 
European Union with partners from outside EU. Conclusions, based on theoretical 
considerations, might be drawn about the motives of signing new RTAs. According to 
the domino theory (Baldwin 1995), the main reason for a reporter country to sign to a 
RTA is the trade diversion effect. It has been hypothesized that governments decide on 
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signing a RTA with a partner country that had previously signed the trade agreements 
with other countries. In our empirical study we use a logit model for panel data, and the 
diversion effect is measured by the number of contracts signed by the partner country, 
the degree of cooperation (a type of agreement) and the volume of preferential trade. 
The existence of domino effect is confirmed by previous studies described in literature 
by other authors with respect to, among others, widening the European Union. 
However, the results obtained by us do not confirm the presence of the domino effect 
in the considered case of signing new RTAs with countries from outside EU. 
Key words: Economic integration, Trade policy, European Union, Domino effect, 
Trade diversion effect, Panel data, Logit model for panel data 
 
 
1. Wprowadzenie 

 Celem artykułu jest analiza przyczyn, dla których Unia Europejska angażuje się w 
podpisywanie regionalnych umów handlowych (RTA, Regional Trade Agreements), a 
w szczególności, czy występuje w tym przypadku opisany przez Baldwina (1995) efekt 
domina. Na bazie analizy teorii integracji gospodarczej badamy związek między 
decyzją o podpisaniu kolejnej umowy przez UE a relacjami handlowymi wiążącymi 
potencjalnego partnera z innymi krajami. Śledzenie procesów i nowych umów 
regionalnych podpisywanych w ramach wspólnej polityki handlowej (WPH) jest 
potrzebne z kilku powodów. UE jest najbardziej aktywnym uczestnikiem procesów 
regionalizmu na świecie i w ramach prowadzonej WPH podpisała najwięcej umów 
regionalnych. Umowy te dotyczą bezpośrednio również Polski, która po akcesji 
przestała prowadzić autonomiczną politykę handlową stając się uczestnikiem WPH 
Unii Europejskiej a kwestie dotyczące handlu są regulowane przez Traktat WE 
(obecnie Traktat o Funkcjonowaniu UE).  
 W pierwszej części opracowania omówiono umowy RTA prowadzące do 
utworzenia stref wolnego handlu, unii celnych oraz bardziej zaawansowanych form 
integracji gospodarczej. Następnie przedstawiona jest teoria integracji gospodarczej, w 
szczególności analizy z zakresu ekonomi politycznej, które w modelowy sposób 
określają motywy państw do podpisywania kolejnych umów regionalnych, w 
szczególności opisana jest sformułowana przez Baldwina teoria domina. Kolejną część 
pracy stanowi empiryczna weryfikacja hipotezy o występowaniu teorii domina w 
polityce handlowej UE po 1995 roku. W przeprowadzonym badaniu zbadany został 
wpływ umów handlowych zawartych przez potencjalnych partnerów z innymi 
państwami na decyzję reportera o zawarciu z nimi umowy handlowej. Rozdział trzeci 
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stanowi syntetyczny opis zastosowanej metody badawczej, zaś czwarty zawiera 
otrzymane wyniki empiryczne. Ostatni rozdział zawiera krótkie podsumowanie 
najważniejszych otrzymanych wniosków. 
 
2. Regionalne umowy handlowe (RTA) 

 Regionalne umowy handlowe podpisywane są przez kraje rozwinięte jak i 
rozwijające się. Powstanie RTA pomiędzy krajami rozwiniętymi wymaga 
wprowadzenia pełnej liberalizacji przepływu dóbr w ramach strefy wolnego handlu 
(FTA free trade agreement) lub unii celnej (CU custums union), natomiast nie ma 
takich wymogów w stosunku do państw rozwijających się, które mogą podpisywać 
porozumienia o niepełnej dyskryminacyjnej liberalizacji handlu (PSA partial scope 

agreement). RTA mogą dotyczyć liberalizacji przepływu dóbr jak i usług. Decydując 
się na rozszerzenie FTA bądź CU o liberalizację usług, kraje podpisują dodatkowo 
umowę o integracji gospodarczej (EIA, economic integration agreement). 
 PSA jest umową przewidzianą jedynie dla krajów rozwijających się, na mocy której 
częściowo zniesione zostają cła i ilościowe ograniczenia handlu. Na tle pozostałych 
RTA, tego rodzaju umowa może być potraktowana jako najsłabsza, czy też w 
najmniejszym stopniu integrująca dwa kraje.  
 Na mocy kolejnej z umów, FTA, zniesione zostają cła i ilościowe ograniczenia 
handlu. W ten sposób produktom z krajów tworzących strefę wolnego handlu 
umożliwia się bezcłowy dostęp do rynków partnera. Wymiana produktów 
pochodzących z państw objętych FTA jest w pełni swobodna, natomiast handel 
towarami pochodzącymi z państw trzecich pozostaje ograniczony instrumentami 
polityki handlowej. Państwa należące do strefy wolnego handlu nie prowadzą jednak 
wspólnej polityki handlowej w stosunku do państw spoza integrującego się obszaru. 
Każde państwo członkowskie nadal stosuje bowiem własne cła w kontaktach z 
państwami spoza FTA.  
 W ramach CU, poza zniesieniem barier w przepływie dóbr między państwami 
partnerskimi, wprowadzona zostaje wspólna, zewnętrzna taryfa celna oraz wspólna 
polityka handlowa w stosunku do państw trzecich. CU różni się zatem od FTA tym, że 
kraje unii stosują te same cła na import towarów spoza jej obszaru, nie utrzymując 
narodowych stawek celnych. Wprowadzenie wspólnej zewnętrznej taryfy celnej 
oznacza, że państwa należące do CU dobrowolnie rezygnują z prowadzenia 
samodzielnej polityki handlowej i decydują o wspólnym prowadzeniu polityki 
handlowej ugrupowania.  
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 W przypadku umów typu FTA i CU, stosowane jest w wielu przypadkach 
rozszerzenie EIA. Jest ono porozumieniem powstającym na bazie artykułu V GATS, 
które reguluje powstawanie umów o wolnym handlu usługami. Wprowadzenie 
swobodnego handlu usługami wymaga obecności na rynku partnera oraz swobodnego 
przepływu zarówno konsumentów jak i producentów usług, to zaś wymaga głębszej 
integracji gospodarczej.  
 Rosnąca liczba państw reguluje swoją współpracę gospodarczą z innymi państwami 
podpisując kolejne umowy RTA - proces ten nasilił się w szczególności po 1995 roku. 
Unia Europejska jest ugrupowaniem, które w procesie regionalizmu zawsze była 
liderem. Aktualnie UE ma podpisane trzy umowy o CU, 19 o FTA i 7 o FTA 
rozszerzonymi o EIA. Najwięcej państw połączonych jest z UE strefą wolnego handlu, 
zaś partnerami UE są zarówno pojedyncze kraje jak i ugrupowania.  
 
3. Podstawy teoretyczne 

 Podpisanie RTA jest wynikiem decyzji politycznych, podjętych przez rządzące 
ugrupowania. Decyzja o podpisaniu RTA jest więc endogeniczna; powstaje w efekcie 
kompromisów, dyskusji, gier politycznych.  
 Początkowo w rozważaniach teoretycznych związanych z handlem nie 
podejmowano dyskusji o motywacjach protekcjonizmu czy liberalizacji. Dopiero od lat 
siedemdziesiątych zaczęto modelować mechanizmy tworzenia endogenicznej polityki 
handlowej (Michałek, 2000). Proponowane modele zakładały, że dobrze 
zorganizowane grupy właścicieli czynników produkcji mogą oddziaływać na politykę 
handlową państwa poprzez wpływanie na decydentów politycznych, lobbując na rzecz 
podniesienia ceł tak, by doprowadzić do zwiększenia swoich przychodów. W 
modelach uwzględniano również kontrybucje finansowe lobbystów na rzecz 
decydentów politycznych. To podejście pozwoliło na analizę procesu politycznego, 
który prowadzi do wdrożenia określonej polityki handlowej. 
 Rozważania nad motywami wprowadzenia FTA przeprowadzili Grossman i 
Helpman (1993). Przedstawili oni zależności, dzięki którym dochodzą do ważnej 
konkluzji, iż FTA wymaga zgody dwóch rządów, zaś zgoda ta jest łatwiejsza do 
uzyskania w warunkach równowagi wymiany handlowej pomiędzy krajami 
partnerskimi, jak też gdy umowa zapewnia zwiększenie, nie zaś redukcję protekcji w 
większości sektorów. Zwiększenie protekcji odnosi się do efektu przesunięcia, podczas 
gdy redukcja - do efektu kreacji. Grossman i Helpman pokazują następnie, że 
pozwolenie na wyłączenie pewnych sektorów z umowy o FTA, która wydawała się 
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wcześniej niemożliwa do osiągnięcia, może sprawić, że zawarcie umowy stanie się 
osiągalne. 
 Baldwin (1995) poddał formalnej analizie motywy krajów spoza ugrupowań 
handlowych, które starają się do tych ugrupowań przystąpić. Analizę teoretyczną oparł 
on na ogólnych rozważaniach dotyczących poszerzania Wspólnot Europejskich 
(obecnie Unii Europejskiej), korzystając z modelu Helpmana-Krugmana (1985) z 
zakresu ekonomii przestrzennej i modelu Grossmana-Helpmana (1993) z zakresu 
ekonomii politycznej. Bazując na teorii z zakresu ekonomii przestrzennej, Baldwin 
wprowadza do modelu koszty transportu jako bariery handlowe, stąd też wejście kraju 
do ugrupowania modelowane jest jako redukcja tych kosztów. Z kolei sam wpływ 
wejścia do RTA na sytuację w kraju, który do ugrupowania nie należy, został przez 
Baldwina sformalizowany i pokazany jako różnica pomiędzy zyskiem operacyjnym, 
jaki typowa firma uzyskuje gdy kraj należy do RTA, a tym jaki jest generowany jeśli 
jest krajem spoza ugrupowania (krajem trzecim). Wpływ przystąpienia do RTA z 
perspektywy zysków operacyjnych formy jest pozytywny1.  
 Baldwin znosi wprowadzone w modelu Grossmana-Helpmana założenie dotyczące 
funkcji celu polityki rządu, która jest proporcjonalna do wkładu finansowego firm 
eksportujących na rzecz rządu i dobrobytu społecznego. W modelu Grossmana-
Helpmana eksporterzy (lobbyści) mogą udzielić wsparcia finansowego ex ante w 
zależności od podjętych działań rządu. Oznacza to, że działanie rządu ma miejsce po 
zadeklarowaniu lobbystów chęci udzielenia finansowego wsparcia a rząd, jeśli 
wybierze odpowiednią politykę, a w kolejnym kroku otrzymuje wkład finansowy 
lobbystów. Baldwin zauważa, że niemożliwe są takie kontrakty pomiędzy rządem a 
lobbystami. Dlatego proponuje wprowadzenie założenia o kontrybucjach finansowych 
ex post. Przyjęty przez Baldwina tok rozumowania prowadzi do nierówności (1), 
opisującej decyzję rządu kraju, który rozważa przystąpienie do istniejącego 
ugrupowania. Poparcie rządu dla wejścia do RTA zależy od poziomu kontrybucji 
lobbystów, dobrobytu społecznego netto, w równaniu uwzględniono jednak także 
wpływ przeciwników wchodzenia do ugrupowania, którzy kierują się 
pozagospodarczymi racjami: 

                                                      
1 Zostało to sformalizowane poprzez równanie, w którym zawarto dwie zależności. Pierwsza 
jest dodatnia i reprezentuje wzrost zysków jakie firma mogłaby osiągnąć na wszystkich rynkach 
beneficjentów. Druga zależność pokazuje zmianę w zyskach ze sprzedaży na rynku krajowym i 
jest ujemna. Zyski wynikające ze sprzedaży na rynku państw trzecich nie zmieniają się po 
wstąpieniu do ugrupowania. 
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 ( ) [ ] [ ]outinoutin WWakaR −+Π−Π−≤ 1 , (1) 
gdzie:  
R - naciski na rząd ze strony grup, które są przeciwne przystąpieniu do ugrupowania z 
powodów pozagospodarczych,  
a - parametr pomiędzy 0 a 1, równy 1 jeśli rząd maksymalizuje dobrobyt społeczny, 
malejący do 0 wraz ze wzrostem wpływu lobbystów na działania rządu,  

k - liczba firm przypadających na każdy kraj,  
inΠ  - zysk operacyjny firmy gdy pochodzi ona z kraju ugrupowania, 
outΠ  - zysk operacyjny firmy gdy pochodzi ona z kraju trzeciego,  
inW  - dobrobyt społeczny kraju w sytuacji, gdy jest on w ugrupowaniu, 
outW  - dobrobyt społeczny kraju w sytuacji, gdy nie należy on do ugrupowania.  

 Nierówność wyprowadzona przez Baldwina wskazuje, że rząd podejmuje 
pozytywną decyzję o przystąpieniu do ugrupowania wtedy, gdy kontrybucja, jaką 
uzyskuje od grup przeciwnych RTA, jest mniejsza niż korzyści, jakie państwo 
mogłoby uzyskać korzystając z preferencji handlowych dotyczących wszystkich 
członków ugrupowania. W modelu Baldwina zakłada się, że wszystkie kraje są 
symetryczne gospodarczo, różnią się jedynie poziomem oporu przed integracją, zaś 
stanowisko rządu rozważającego przystąpienie do ugrupowania jest wynikiem 
politycznej równowagi bilansującej siły pro-członkowskie z anty-członkowskimi.  
 Do sił pro-członkowskich należą przede wszystkim firmy, które eksportują na rynki 
krajów ugrupowania. Integracja wewnątrz ugrupowania jest przez firmy te 
odczuwalna, gdyż nie korzystają one z zysków, jakie mogłyby osiągnąć gdyby kraj 
należał do ugrupowania. Stąd też angażują się one w polityczny lobbing na rzecz 
przystąpienia doń. Jeśli rząd był wcześniej obojętny w kwestii przystąpienia do RTA, 
zwiększona aktywność lobbystów może przesunąć stan równowagi i spowodować, że 
rząd ugnie się i kraj przystąpi ostatecznie do ugrupowania. Wraz z jego 
powiększeniem, rośnie zainteresowanie firm umiejscowionych w krajach 
zewnętrznych, co może spowodować dalsze rozszerzanie. Baldwin zwraca również 
uwagę na fakt, że przystępowanie do ugrupowania nie jest niczym ograniczone: podaż 
członkostwa jest doskonale elastyczna.  
 Powyższe rozważania posłużyły Baldwinowi do sformułowania teorii efektu 
domina. Przedstawia on sekwencyjne zachowania rządów państw spoza ugrupowania, 
wynikające z nacisków na wstąpienie do ugrupowania (prawa strona nierówności 1). 
Naciski te rosną, gdy ugrupowanie się powiększa, co następuje aż do osiągnięcia stanu 
równowagi, kiedy nie ma nowych bodźców do przystąpienia do ugrupowania w danym 
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regionie. Pogłębianie się integracji, związane z wprowadzaniem nowych rozwiązań dla 
polepszania współpracy gospodarczej pomiędzy państwami, jest jednym z bodźców do 
uruchomienia efektu domina. Dlatego przy intensyfikacji procesów integracyjnych 
firmy z państw trzecich mają większą motywację do naciskania na rządy, by starały się 
o przystąpienie do ugrupowania. Procesy integracyjne, które zachodzą wewnątrz 
ugrupowania, oznaczają dla firm z państw trzecich większe zyski, które mogłyby 
osiągnąć. Firmy zwiększają zatem naciski na rządy, co prowadzi do przyjęcia nowych 
państw do ugrupowania. Wejście nowych państw jest przyczyną kolejnych nacisków 
na rządy w pozostałych państwach trzecich i przyjmowaniu kolejnych państw. 
 W związku z rozrastaniem się ugrupowania, powstaje pytanie jak długo będzie 
trwał efekt domina i czy w ogóle można mówić o jego istnieniu. Teoria Baldwina 
zakłada, że podaż członkowstwa jest elastyczna, tzn. tak długo jak RTA jest otwarte na 
nowych uczestników, sytuacja będzie sprzyjająca dla kandydatów na członków. To 
podejście było przedmiotem dyskusji w następnych latach. Yi (1996), porównując 
otwarte unie celne z uniami o ograniczonym dostępie, doszedł do wniosku, że o ile 
otwarte na nowych członków unie celne są swoistą trampoliną do wolnego globalnego 
handlu, to unie niedopuszczające nowych członków działają na rzecz jego 
spowolnienia. 
 Badania empiryczne poświęcone testowaniu efektu domina były jak dotąd 
prowadzone w odniesieniu do Europy. Sukces regionalizmu europejskiego, a przede 
wszystkim fakt, że UE intensywnie pogłębiała integrację gospodarczą, jednocześnie 
poszerzając grono swoich członków, był przyczyną dla której dla potwierdzenia efektu 
domina badano właśnie ten region, odnosząc się do samego rozszerzenia Wspólnot 
Europejskich. Sapir (2001) badał, czy wzrost integracji we Wspólnocie Europejskiej 
negatywnie wpłynął na kraje spoza ugrupowania. Spadki we współpracy handlowej 
czyli efekt przesunięcia mogły być bodźcem dla rządów państw trzecich do wstąpienia 
do WE. Badanie swoje oparł na modelu grawitacji, czyli koncentrował się przede 
wszystkim na badaniu wielkości handlu, a sam efekt domina uwzględnił poprzez 
wprowadzenie odpowiednich zmiennych binarnych. Według Sapira, dowodem na 
występowanie efektu domina był spadek udziału wymiany handlowej krajów 
należących do EFTA, przy jednoczesnym wzroście znaczenia WE w kolejnych 
badanych przedziałach czasu. Spadek handlu państw należących do EFTA miał 
miejsce od pierwszego powiększenia WE. Oszacowany współczynnik przy zmiennej 
reprezentującej handel wewnątrz EFTA obniżył się z 0,34 w roku 1986 do -0,5 na 
początku lat dziewięćdziesiątych. Badanie wykazało dodatkowo osłabianie współpracy 
handlowej pomiędzy krajami WE a EFTA. Ocena współczynnika przy odpowiedniej 
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zmiennej binarnej, która w okresie 1973 -1985 wynosiła -0,29, w latach 1989 – 1992 
spadła do poziomu -0,35. Według Sapira, wyniki potwierdziły pozytywny wpływ 
pogłębiania integracji gospodarczej w ramach WE na współpracę między jej 
członkami. Procesy te były przyczyną decyzji kolejnych krajów by przystąpić do UE. 
Według Sapira efekt domina mógł być częściowo odpowiedzialny za sukcesywne 
powiększanie się Wspólnot Europejskich z początkowych 6 krajów do ówczesnych 15. 
Badanie nie obejmowało okresu dalszego rozszerzania się Unii Europejskiej, jednak 
Sapir sugerował, że przystąpienie do ugrupowania trzech krajów w latach 
dziewięćdziesiątych i przygotowywanie się kilku kolejnych do pełnej akcesji, także 
związane było z występowaniem efektu domina. 
 Rozwinięciem badania Sapira jest praca Riedera (2006). Rieder rozszerzył badany 
okres do roku 2004, co pozwoliło na uwzględnienie w analizie dalszych efektów 
pogłębiania integracji gospodarczej. Przy testowaniu hipotezy o występowaniu efektu 
domina zwiększona została liczba krajów, poprzez dodanie do tej grupy również 
nieeuropejskich krajów OECD. Rieder przeprowadził badanie na danych panelowych i 
nie ograniczył się do przebadania przepływów handlowych, ale oszacował także 
wpływ zmiennych informujących o występowaniu efektu domina na 
prawdopodobieństwo, że dany kraj rozpocznie starania o przyjęcie go do UE. 
Zaproponował badanie na bazie modelu logitowego, w którym zmienna zależna 
określa fakt członkostwa w UE, zmiennymi niezależnymi są wielkość bloku unijnego 
(mierzona udziałem eksportu do krajów UE), stopień integracji ugrupowania, mierzony 
wskaźnikiem zaproponowanym przez Mongellego i Dorucciego (2005), niepewność 
handlu (mierzona przez otwartość gospodarki) i uczestnictwo w rundach WTO. Rieder 
argumentuje, że dwie pierwsze zmienne bezpośrednio nawiązują do teorii efektu 
domina, natomiast dwie pozostałe traktowane są jako zmienne kontrolne. Badanie 
pokazało, że za wzrost prawdopodobieństwa wstąpienia do UE odpowiedzialny jest 
rozmiar RTA, potwierdzając, że im ugrupowanie większe, tym kraje trzecie chętniej 
ubiegają się o członkostwo. Wpływ stopnia integracji instytucjonalnej jest sporny, 
natomiast zmienne kontrolne nie są istotne dla wyjaśnienia decyzji akcesyjnych 
kandydata. 
 
4. Specyfikacja ekonometryczna 

 W niniejszym artykule proponujemy zbadanie występowania efektu domina w 
odniesieniu do WPH (wspólnej polityki handlowej) Unii Europejskiej. Rozważamy 
więc, czy w zachowaniu UE, objawiającym się przy podejmowaniu decyzji o zawarciu 
RTA z kolejnym krajem (bądź krajami), widoczny jest efekt domina: czy fakt, że 
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potencjalny partner zaangażowany jest w znacznego rozmiaru ugrupowanie, czyni go 
bardziej atrakcyjnym, potencjalnym sygnatariuszem RTA z Unią Europejską, czy też 
jest to bez znaczenia. Naturalnie, stwierdzenie znaczenia tego faktu stanowiłoby 
potwierdzenie prawdziwości teorii Baldwina na polu współpracy handlowej UE z 
krajami zewnętrznymi. Aktualnie prawie każde państwo na świecie jest 
sygnatariuszem przyjnajmniej jednej umowy handlowej. Różne są zarówno typy, jak i 
liczba umów podpisywanych przez poszczególne państwa. Dlatego kraj reporter 
decydujący się na podpisanie kolejnej umowy rozważa jakie, ile i jakiego typu umowy 
podpisał kraj partnerski. Naturalnym pytaniem jest: w jaki sposób i w jakim stopniu 
czynnik ten wpływa na decyzję pochodzącego z UE reportera o podpisaniu umowy z 
potencjalnym partnerem? 
 W naturalny sposób narzucającym się narzędziem możliwym do wykorzystania w 
celu zbadania tego wpływu jest model regresji binarnej, w którym zmienną objaśnianą 

jest t
ijY  przyjmujące wartość 1 jeśli w roku t kraj i-ty (reporter) podpisał z krajem j-

tym (partner) umowę zacieśniającą stopień integracji handlowej w stosunku do 
dotychczas istniejącego, zaś 0 w pozostałych przypadkach, należy bowiem zauważyć, 
że bazując na ich charakterystykach, poszczególnym RTA można nadać swoistą 
hierarchię według wprowadzanego przez nie „stopnia integracji”. Naturalnym, 
wynikającym z omówionych wcześniej charakterystyk, sposobem sortowania według 
tego kryterium jest kolejność: PSA, FTA, FTA&EIA, CU, CU&EIA (w kolejności od 
„najsłabszej” do „najmocniejszej”). Takie zdefiniowanie zmiennej zależnej w 
szczególności oznacza, że jeśli na przykład między dwoma krajami podpisana była 

wcześniej umowa typu PSA, FTA lub nie było podpisanej żadnej umowy, zmienna tijY  

przyjmie wartość 1 jeśli w roku t kraje podpiszą umowę typu FTA rozszerzoną o EIA, 
jednak przyjmie wartość 0 jeśli umowę typu PSA w roku t podpiszą dwa kraje nie 
mające wcześniej tego typu umowy, mające jednak umowę „wyższego stopnia”, na 
przykład typu FTA rozszerzoną o EIA. Naturalnie zastosowanie tej metody wymaga 
wyeliminowania z próby obserwacji, w przypadku których nie byłoby możliwe 
zawiązanie umów „wyższego rzędu”, a więc krajów, które w roku t mają już podpisane 
umowy typu CU rozszerzone o EIA. 
 Alternatywnym rozwiązaniem byłoby potraktowanie każdej z rozpatrywanych 
umów osobno i rozpatrzenie odrębnych pięciu modeli dla pięciu typów umów (a więc, 
przykładowo, w pierwszym z nich zmienna objaśniana przyjmowałaby wartość 1 jeśli 
kraje w danym roku podpisały umowę typu PSA o ile nie były wcześniej związane 
taką umową lub umową „wyższego stopnia”). Takie rozgraniczenie, choć 
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merytorycznie uzasadnione, jest trudne do wdrożenia z uwagi na bardzo małą liczbę 
obserwacji możliwych do wykorzystania w estymacji w szczególności modeli 
opisujących decyzje o podpisaniu umów niższego stopnia. Należy bowiem zauważyć, 
że pary krajów mających podpisane umowy wyższego stopnia musiałyby zostać 
wyeliminowane z próby wykorzystywanej do estymacji modelu określającego decyzję 
o podpisaniu umowy niskiego stopnia, jako że zmienna objaśniana dla takiej pary z 
definicji nie mogłaby przyjąć wartości jednostkowej. Jednocześnie ograniczenie grupy 
reporterów do państw należących do Unii Europejskiej powoduje znaczący spadek 
liczby obserwacji możliwych do wykorzystania. Dlatego proponujemy wykorzystanie 
modelu, w którym zmienna objaśniana przyjmuje wartość 1 jeśli w parze krajów 
nastąpi podpisanie umowy wyższego stopnia w stosunku do już istniejących, bez 
dezagregacji na modele dla poszczególnych typów umów. 
 Znaczne zwiększenie liczy obserwacji możliwe jest dzięki wykorzystaniu panelu 
złożonego z obserwacji na parach krajów z kolejnych lat, ograniczając 
wykorzystywane pary do sytuacji, w której reporter jest w roku t członkiem Unii 
Europejskiej, a jednocześnie nie ma z partnerem podpisanej umowy najwyższego 
rozważanego stopnia, czyli CU rozszerzonego o EIA. Oznacza to, że panel z definicji 
nie będzie miał charakteru zbilansowanego nie tylko z uwagi na ewentualne braki 
danych, ale przede wszystkim w związku z faktem stopniowego poszerzania Unii 
Europejskiej o kolejne kraje: w przypadku krajów wchodzących do UE w okresie 
uwzględnianym w badaniu (1994-2009) wykorzystane są obserwacje tylko z lat, w 
których dany partner był już członkiem Unii. 
 Fakt oparcia szacowanego modelu regresji logistycznej2 na danych panelowych ma 
znaczący wpływ na dobór odpowiedniej metody estymacji. Model przyjmuje ogólną 
postać 
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gdzie: 

                                                      
2 W pracy nie rozpatrujemy jako alternatywy liniowego modelu prawdopodobieństwa, którego 
deficyty w przypadku wykorzystania do estymacji danych panelowych są nie mniejsze niż przy 
jego oparciu na danych przekrojowych.  
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t
ijY  - (obserwowalna) zmienna objaśniana, przyjmująca wartość 1 w przypadku, gdy w 

roku t kraj i-ty i kraj j-ty podpisały umowę zacieśniającą ich więzy handlowe w 
stosunku do stanu z lat poprzednich, zaś 0 w pozostałych przypadkach, 

( )t
ijY *  - ukryta zmienna objaśniana, określająca „skłonność” pary krajów do 

podpisania umowy zacieśniającej ich więzy handlowe, 

ijα  - efekt indywidualny dla pary i-tego i j-tego kraju, 

t
ijx  - wektor wartości zmiennych objaśniających dla pary i-tego i j-tego kraju w roku t, 

β  - wektor parametrów modelu, 
t
ijε  - składnik losowy objaśniających dla pary i-tego i j-tego kraju w roku t, 

N – liczba krajów w próbie, 
T – liczba okresów (lat) w próbie. 
 Obecne w modelu efekty indywidualne „zawierają” zestaw takich cech danej pary 
krajów, które określają ich „dodatkową” w stosunku do określonej przez zmienne 
objaśniające skłonność do zacieśniania (bądź poluzowania) stopnia integracji poprzez 
podpisywania (bądź zaniechanie podpisywania) umów handlowych wyższego stopnia. 
Łatwo bowiem zauważyć, że skłonność dwóch krajów „zaprzyjaźnionych” (np. Czech 
i Słowacji przed ich wejściem do UE) do zawierania stosownych umów będzie 
znacznie wyższa niż dwóch krajów sobie niechętnych (np. Korei Północnej i Korei 
Południowej), nawet gdyby wartości wszystkich uwzględnionych w modelu 
zmiennych objaśniających w obu parach były takie same. Istotnym elementem 
konstrukcji modelu jest wybór sposobu potraktowania efektów indywidualnych 
spośród dwóch klasycznych podejść: z efektami ustalonymi (fixed effects) i z efektami 
losowymi (random effects). W obu podejściach zakłada się egzogeniczność zmiennych 
względem składnika losowego oraz jednakowe i niezależne rozkłady składnika 
losowego dla każdej pary obserwacji w każdym roku (założenie iid). W podejściu 
random effects traktuje się ponadto efekty indywidualne jako losowe, mające 
jednakowe i niezależne rozkłady dla każdej pary krajów. Oznacza to nie tylko brak 
zależności rozkładów poszczególnych efektów indywidualnych dla różnych par krajów 
wzajemnie, ale także ich brak zależności z rozkładami składników losowych oraz 
identyczność ich rozkładów bezwarunkowych i warunkowych przy danych 
wartościach zmiennych objaśniających: 
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w
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f  - funkcja gęstości bezwarunkowego rozkładu efektów indywidualnych, 
wf  - funkcja gęstości warunkowego względem zmiennych objaśniających rozkładu 

efektów indywidualnych, 
x  - wektor wartości zmiennych objaśniających dla wszystkich par krajów ze 

wszystkich okresów. 
 O ile założenie o braku wpływu wartości zmiennych objaśniających dla pary 

złożonej z k-tego i l-tego kraju na rozkład ijα  dla ),(),( jilk ≠  wydaje się racjonalne, 

o tyle założenie, że 
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jest bardzo silne i w wielu przypadkach nie będzie spełnione, prowadząc do braku 
zgodności stosowanego dalej estymatora. Przykładem zmiennej, której uwzględnienie 
w konstruowanym modelu zapewne doprowadziłoby do jego naruszenia jest odległość 
między parą krajów (bądź jej funkcja). Należy bowiem zauważyć, że kraje odległe 
najczęściej będą prowadzić mniej intensywną wymianę handlową niż kraje położone 
blisko siebie, co z pewnością jest destymulantą podpisywania między nimi umów 
handlowych zacieśniających ich integrację. Jednocześnie najczęściej bliskość 
geograficzna krajów wiąże się z ich wzajemną sympatią (ujętą w modelu poprzez efekt 
indywidualny) i dodatkowo nasiloną skłonnością do podpisywania umów 
ułatwiających wymianę handlową. Konsekwentnie więc bezwarunkowy rozkład 
efektów indywidualnych i rozkład warunkowy względem odległości zapewne nie są 
takie same. Problem podobny do omówionego tu jako przykład występuje także w 
przypadku innych zmiennych objaśniających wprowadzanych do modelu, co czyni 
podejście z efektami losowymi trudnym do zaakceptowania. 
 Alternatywą wobec powyższego jest wykorzystane w niniejszej pracy podejście z 
efektami ustalonymi. Zakłada ono potraktowanie grupy efektów indywidualnych nie 
jako zmiennych losowych, zaś jako parametrów przy grupie zmiennych binarnych 

wprowadzanych dodatkowo do modelu. Każda z )1( −× NN zmiennych przyjmuje 

wartość 1 tylko dla obserwacji na określonej, jednej z )1( −× NN  par obserwacji, zaś 

zero w pozostałych przypadkach, natomiast stojący przy tej zmiennej parametr jest 
efektem indywidualnym typu ustalonego dla danej pary krajów. Zastosowanie tego 
podejścia nie wymaga więc przyjmowania żadnych założeń odnośnie związku efektów 
indywidualnych ze zmiennymi objaśniającymi, a jedynie brak ich związku ze 
składnikami losowymi modelu. Tym samym podejście to pozwala znacznie ograniczyć 
zestaw przyjmowanych założeń w stosunku do podejścia random effects, jednak jego 
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zastosowanie ma dwojakiego rodzaju konsekwencje. Po pierwsze, wśród zmiennych 
objaśniających nie jest możliwe uwzględnienie takich zmiennych, których wartości są 
stałe w czasie dla każdej pary krajów. Wynika to z faktu, że zmienne takie byłyby 
współliniowe z grupą zmiennych zero-jedynkowych wprowadzanych do modelu dla 
efektów indywidualnych. Po drugie, zastosowanie do estymacji modelu regresji 
logistycznej z efektami ustalonymi metody największej wiarygodności wiąże się z 
wystąpieniem problemu przypadkowych parametrów (incidental parameter problem, 
Chamberlain, 1984). Estymatory MNW są bowiem nieobciążone i efektywne jedynie 

asymptotycznie oraz zgodne. Jednak przy ∞→N  i skończonym, niewielkim T, wraz 

ze wzrostem liczby jednostek (par krajów) dochodzi do wzrostu liczby szacowanych 
parametrów modelu, stąd do uzyskania zgodnego, nieobciążonego i efektywnego 

estymatora MNW niezbędne jest  ∞→T , co nie jest sytuacją realną w większości 

badań empirycznych i nie ma miejsca w rozważanym przypadku.  
 Metodą estymacji stosowaną w większości przypadków do estymacji modeli 
regresji logistycznej dla danych panelowych nie jest więc metoda największej 
wiarygodności tylko jej wariant określany mianem warunkowej metody największej 
wiarygodności (WMNW). Maksymalizowana w niej funkcja wiarygodności jest 
warunkowa względem sumy wartości zmiennych objaśnianych dla danej jednostki 
(pary krajów) ze wszystkich okresów: 
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gdzie w
ijL  jest składową warunkowej funkcji wiarygodności opartą na obserwacjach ze 

wszystkich okresów dla pary złożonej z i-tego i j-tego kraju, zaś wL  jest łączną funkcją 
wiarygodności dla całego panelu, podlegającą maksymalizacji względem parametrów 
modelu. W tak skonstruowanej funkcji wyeliminowane zostają efekty indywidualne, 

pod warunkiem przyjęcia, ze składniki losowe t
ijε  mają identyczne i niezależne 

rozkłady logistyczne. Pozwala to na uniknięcie problemu przypadkowych parametrów 

i maksymalizację warunkowej funkcji wiarygodności przy ∞→N  bez konieczności 

zakładania ∞→T , bowiem po wyeliminowaniu z warunkowej funkcji wiarygodności 

efektów indywidualnych liczba parametrów od których zależy wartość funkcji nie 
wzrasta przy rosnącym N (odwrotnie niż ma to miejsce w przypadku „zwykłej” funkcji 
wiarygodności). Chamberlain podaje szczegóły konstrukcji warunkowej funkcji 
wiarygodności, a także pokazuje, że własności estymatora WMNW są takie jak 
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własności estymatora MNW. Wymieniona własność nie ma już jednak miejsca przy 
założeniu, że składniki losowe mają rozkład normalny (wielowymiarowy). Dlatego też 
stosowany jest model logitowy typu fixed effects, nie zaś model probitowy.  
 Należy zauważyć, że w przypadku pary krajów, dla których zmienna objaśniana w 
każdym okresie przyjmuje taką samą wartość (konsekwentnie 0 lub konsekwentnie 1), 
prawdopodobieństwo warunkowe, stanowiące cząstkową funkcję warunkowej 
wiarygodności dla pary złożonej z i-tego i j-tego kraju, wynosi 1, niezależnie od 
wartości parametrów modelu, co w praktyce oznacza, że takie pary krajów nie zostają 
wykorzystane w procesie estymacji do identyfikacji parametrów modelu. Z reguły jest 
to tożsame ze znacznym ograniczeniem liczebności próby,3 co stanowi główny 
mankament omawianego podejścia. Jest to podstawowy koszt, który zostaje poniesiony 
w zamian za znaczne ograniczenie założeń przyjmowanych przy podejściu z efektami 
losowymi. 
 
5. Wyniki empiryczne 

 W celu weryfikacji omówionej teorii efektu domina oszacowane zostały cztery 
modele logitowe dla danych panelowych z efektami ustalonymi o ogólnej postaci (2). 
Każdy z oszacowanych modeli oparty jest na danych z lat 1994-2009, jednak 
dynamiczna (choć nie autoregresyjna) postać modelu powoduje efektywne skrócenie 
wykorzystywanych szeregów o 1 lub 2 lata (stąd w części modeli najwcześniejsza 
wykorzystana wartość zmiennej objaśnianej pochodzi z roku 1995, zaś w części – z 
roku 1996). W każdej z ujętych w modelu par krajów reporterem jest jeden z krajów 
unijnych (należących do Unii Europejskiej w roku, z którego pochodzi dana 
obserwacja), zaś partnerem – jeden z krajów świata. Łącznie liczba wykorzystanych 
par krajów wyniosła blisko tysiąc, jednak była ona różna w poszczególnych latach, a 
także różniła się nieznacznie (z uwagi na częściowe braki danych, różną dynamikę 
oraz w konsekwencji różnych ograniczeń wynikłych z zastosowania warunkowej 
metody największej wiarygodności) w poszczególnych modelach. Dokładna liczba 
wykorzystanych obserwacji została podana dla każdego przypadku osobno. 
 Pierwsze dwa modele zawierają następujący zestaw zmiennych objaśniających: 
qPSA – liczba umów ważnych typu PSA wiążących kraj j-ty z innymi krajami, 

                                                      
3 Gwoli ścisłości, omówiony fakt ograniczenia liczebności próby wykorzystanej w estymacji 
WMNW powoduje, że estymator ten nie jest tak efektywny jak estymator MNW, chyba że dla 
każdej jednostki w panelu przynajmniej raz doszło do zmiany wartości zmiennej objaśnianej w 
czasie. 
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qFTA – liczba umów ważnych typu FTA wiążących kraj j-ty z innymi krajami, 
qFTAEIA – liczba umów ważnych typu FTA rozszerzonych o zapisy o EIA wiążących 
kraj j-ty z innymi krajami, 
qCU – liczba umów ważnych typu CU wiążących kraj j-ty z innymi krajami, 
lnexport – wielkość logarytmu eksportu z kraju i-tego do j-tego (ceny bieżące), 
lnGDP – logarytm PKB partnera (ceny bieżące), 
lndiffGDP – logarytm wartości bezwzględnej różnicy PKB per capita kraju i-tego i 
kraju j-tego (według PPP), 
rok1995, rok1996, ..., rok2008 – wskaźnikowe zmienne zero-jedynkowe dla 
poszczególnych okresów (rok1995 przyjmuje wartość 1 w roku 1995, zaś 0 w 
pozostałych itd.). 
 Wprowadzone do modelu zmienne objaśniające, określające liczbę umów 
poszczególnych typów, które partner zawarł z innymi krajami, mają na celu 
umożliwienie weryfikacji teorii efektu domina: zgodnie z teorią, im większa jest liczba 
umów podpisanych przez partnera tym większe prawdopodobieństwo, że producenci 
kraju reportera będą naciskać na rząd by podpisał z krajem partnerskim umowę o 
preferencjach handlowych, co powinno skutkować otrzymaniem dodatnich ocen 
parametrów przy zmiennych qPSA, qFTA, qFTAEIA i qCU, a także wnioskiem o 
statystycznej istotności tych zmiennych, przyjmujących wartości 1 w poszczególnych 
latach. 
 W modelu pominięte zostały wszystkie stałe w czasie zmienne charakterystyczne 
dla poszczególnych par (jak na przykład odległość między nimi), co jednak nie 
oznacza, że czynniki te nie są w konstruowanej funkcji uwzględnione: wpływ 
wszystkich takich czynników zawierają bowiem efekty indywidualne. Do modelu 
została natomiast wprowadzona grupa zmiennych zero-jedynkowych rok1995, 
rok1996,... Celem wprowadzenia tej grupy zmiennych było uwzględnienie w modelu 
ogólnej tendencji do podpisywania umów między krajami w różnych okresach 
niezależnie od charakterystyk partnera w związku z ogólną koniunkturą na rynku, zaś 
jej pominięcie mogłoby skutkować wystąpieniem błędu pominiętych zmiennych i 
wyciągnięciem nieadekwatnych wniosków odnośnie badanego zjawiska. Z uwagi na 
współliniowość pominięta została zmienna potencjalnie przyjmująca wartość 1 w 
ostatnim okresie, z którego wykorzystano dane – roku 2009, który tym samym jest 
okresem odniesienia dla interpretacji ocen parametrów przy tej grupie zmiennych. 
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Tabela 1 Wyniki estymacji modeli logitowych z efektami ustalonymi z 
uwzględnieniem liczy zawartych umów handlowych 

 1a  1b 

 
ocena 

parametru 
błąd 

standardowy 
wartość p 

 
ocena 

parametru 
błąd 

standardowy 
wartość p 

qPSA        

L1 -18,989 3770,691 0,996     

L2     -14,519 4622,732 0,997 

qFTA        

L1 -0,206 0,011 0,000     

L2     -0,174 0,012 0,000 

qFTAEIA        

L1 -0,291 0,018 0,000     

L2     -0,385 0,025 0,000 

qCU        

L1 -0,537 0,041 0,000     

L2     -1,131 0,136 0,000 

lnexport        

L1 -0,096 0,060 0,110     

L2     -0,052 0,054 0,342 

lnGDP        

L1 2,357 0,479 0,000     

L2     6,183 0,623 0,000 

lndiffGDP       

L1 -0,646 0,171 0,000     

L2     -0,096 0,171 0,577 

rok1995 -5,995 0,691 0,000     

rok1996 -25,091 1380,278 0,985  -22,815 694,353 0,974 

rok1997 -7,765 0,635 0,000  -5,611 0,619 0,000 

rok1998 -24,770 1463,687 0,986  -21,265 889,318 0,981 

rok1999 -24,630 1511,045 0,987  -20,526 962,404 0,983 

rok2000 -6,490 0,608 0,000  -3,236 0,503 0,000 

rok2001 -6,883 0,634 0,000  -3,959 0,538 0,000 

rok2002 -6,384 0,614 0,000  -2,703 0,531 0,000 

rok2003 -5,669 0,560 0,000  -2,142 0,528 0,000 

rok2004 -1,973 0,370 0,000  1,687 0,364 0,000 

rok2005 -2,817 0,343 0,000  -1,004 0,314 0,001 

rok2006 -3,368 0,327 0,000  -0,817 0,294 0,005 

rok2007 -1,902 0,235 0,000  0,325 0,211 0,124 

rok2008 0,189 0,173 0,275  1,973 0,149 0,000 

Dla modelu 1a: liczba par krajów N=988, liczba okresów T=15, łączna liczba obserwacji = 
9412; dla modelu 1b: N=912, T=14, łączna liczba obserwacji=8146; L1 – opóźnienie 
jednoroczne, L2 – opóźnienie dwuletnie. 
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 Wprowadzona zmienna diffGDP pozwala na weryfikację wpływu różnicy w 
wyposażeniu w czynniki produkcji pomiędzy krajem UE a krajem partnerskim, na 
decyzje o podpisaniu umowy RTA, natomiast zmienna GDP odnosi się do wpływu 
potencjału gospodarczego partnera na decyzje o podpisaniu z nim umowy. Dzięki tej 
zmiennej możliwe jest zweryfikowanie czy wielkość PKB potencjalnego partnera jest 
czynnikiem zachęcającym do podpisywania z nim dodatkowych umów. W modelu nie 
zostały wprowadzone zmienne umożliwiające określenie zbieżności cykli 
koniunkturalnych i decyzji o podpisaniu umowy RTA. Uznano bowiem, że decyzje te 
mają charakter długookresowy, stąd zbieżność cykli koniunkturalnych nie powinna tu 
być istotnym czynnikiem. 
 Różnica między modelem 1a i modelem 1b sprowadza się do rzędu opóźnienia 
wprowadzonych do modelu zmiennych objaśniających (poza zmiennymi rok1995, ..., 
rok2008, które zostały uwzględnione w każdym przypadku w wartościach bieżących). 
Należy zauważyć, że podjęcie decyzji o zawarciu umowy wyższego stopnia oparte jest 
nie na bieżących, a na wcześniejszych wartościach zmiennych określających 
atrakcyjność danego kraju jako partnera (w oczach innych krajów). Proces zawierania 
umowy bywa ponadto długotrwały, a tym samym jako czynnik wpływający na 
podjęcie określonej decyzji należy uwzględnić opóźnienia poszczególnych zmiennych 
objaśniających. Nie jest jednak jasne, jaki powinien być adekwatny rząd tego 
opóźnienia, a jednocześnie z uwagi na bardzo silną współliniowość zmiennych 
objaśniających nie jest możliwe uwzględnienie jednocześnie większej liczby opóźnień 
w jednym modelu. Dlatego też rozważamy model 1a, w którym jako zmienne 
objaśniające pojawiają się jednoroczne opóźnienia wszystkich zmiennych 
objaśniających oraz model 1b, w którym jako zmienne objaśniające pojawiają się ich 
opóźnienia dwuletnie. 
 Pominięcie w estymacji za pomocą warunkowej metody największej wiarygodności 
efektów indywidualnych powoduje, że na podstawie modelu fixed effects logit nie jest 
możliwe wyznaczenie bezpośrednio prawdopodobieństw przyjęcia przez zmienną 

objaśnianą wartości jednostkowej. Nie można bowiem oszacować poszczególnych ijα , 

a ponieważ są one traktowane nie jako zmienne losowe o znanych (bądź 
oszacowanych) wartościach oczekiwanych, a jako dodatkowe parametry, nie można 
także przyjąć, że dla wybranej pary krajów efekt indywidualny ma „typową” wartość, 
jako że nie jest znana wartość „typowa”. Jednak korzystając z ilorazów szans bądź 
krańcowych przyrostów prawdopodobieństwa można łatwo zauważyć, że dodatni 
parametr przy k-tej zmiennej objaśniającej oznacza spodziewany wzrost 
prawdopodobieństwa przyjęcia przez zmienną objaśniana wartości 1 (w więc wzrost 
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prawdopodobieństwa zwiększenia stopnia integracji między dwoma krajami) pod 

wpływem wzrostu zmiennej t
ijkx , . Korzystając z tego faktu należy zauważyć, że w 

przypadku żadnej spośród uwzględnionych w modelu umów nie można stwierdzić 
dodatniego wpływu liczby podpisanych przez partnera umów określonego typu na 
prawdopodobieństwo zacieśnienia przezeń więzów handlowych przez reportera 
pochodzącego z Unii Europejskiej zarówno w horyzoncie jednorocznym, jak i 
dwuletnim. Wręcz przeciwnie: na podstawie otrzymanych oszacowań można się 
spodziewać, iż po podpisaniu przez potencjalnego partnera dodatkowych umów typu 
FTA, FTA&EIA bądź CU zainteresowanie podpisaniem z nim zacieśniających więzy 
handlowe umów przez kraje UE spadnie w kolejnych latach (wyjątek stanowi liczba 
zawartych umów typu PSA, w odniesieniu której istotności nie stwierdzono, można 
jednak przypuszczać, że jest to związane z bardzo małą zmiennością w czasie zmiennej 
qPSA i w konsekwencji jej bardzo małą wariancją). Wniosek ten można wyciągnąć 
zarówno na podstawie modelu, w którym jako zmienne objaśniające uwzględniono 
stan umów zawartych rok, jak i dwa lata wcześniej. Powyższe wnioski nie 
potwierdzają więc teorii domina, a wręcz wskazują, że kraje UE chętniej podpisują 
umowy z tymi państwami, których udział w procesie regionalizmu jest niewielki, co 
stanowi dokładne przeciwieństwo teorii Baldwina.  
 Oszacowania parametrów przy pozostałych zmiennych objaśniających prowadzą 
natomiast do typowych, zgodnych z oczekiwaniami wniosków. Wysokie PKB 
potencjalnego partnera jest czynnikiem zachęcającym do podpisywania z nim 
dodatkowych umów, zapewne w związku z potencjałem jego rynku. Duża różnica 
PKB między potencjalnym reporterem a partnerem zmniejsza zainteresowanie 
zawarciem z nim dodatkowych umów – należy zauważyć, że w zdecydowanej 
większości przypadków różnica ta jest na niekorzyść partnera (większość krajów poza 
UE ma PKB per capita niższe niż w krajach unijnych).  
 Oszacowania wskazują także na brak statystycznej istotności opóźnionego o rok 
(lub, odpowiednio, o dwa lata) eksportu z kraju i-tego do j-tego przy podejmowaniu 
decyzji o zawieraniu zacieśniających więzy umów. Prawdopodobną przyczyną tego 
wniosku jest fakt prowadzenia wspólnej polityki handlowej przez kraje UE: wielkość 
eksportu w pojedynczej parze nie może być więc czynnikiem decydującym. Można 
oczekiwać, że wniosek ten byłby inny, gdyby rozpatrywana grupa reporterów nie była 
tak homogeniczna i składała się ze wszystkich krajów świata.  
 Zmienne rok1995-rok2008 zostały wprowadzone głównie jako zmienne kontrolne, 
w celu uniknięcia ewentualnego błędu pominiętych zmiennych i związanego z nim 
obciążenia estymatora. Obserwacja oszacowań parametrów przy tej grupie zmiennych 
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(kategorią odniesienia jest tu rok 2009, dla którego wartość „parametru” wynosi zero) 
dostarcza jednak interesującego wniosku: prawdopodobieństwo zawierania 
dodatkowych umów było w rozpatrywanym okresie największe, ceteris paribus, w 
latach 2007-2009, a więc w okresie kryzysu. Można wnioskować, iż sytuacja taka 
miała miejsce właśnie w związku z jego wystąpieniem i z poszukiwaniem nowych 
rynków zbytu i próbą ekspansji na nie w związku z ograniczeniem popytu 
wewnętrznego w UE. 
 Uwzględnienie wśród zmiennych objaśniających liczby umów poszczególnych 
typów zawartych przez poszczególne potencjalne kraje partnerskie z innymi 
partnerami może wydawać się zabiegiem dyskusyjnym, w szczególności w kontekście 
otrzymanych, podważających teorię efektu domina, oszacowań. Należy bowiem 
zauważyć, że fakt zawarcia umowy handlowej między dwoma krajami nie zawsze 
oznacza, że kraje te w rzeczywistości będą między sobą prowadzić nasiloną wymianę 
handlową. Zatem sam fakt, iż dany kraj jest sygnatariuszem wielu umów podpisanych 
z różnymi partnerami nie musi być postrzegany jako stymulanta do zawierania z nim 
umowy, jeśli kraj ten z zawartych umów aktywnie nie korzysta. Alternatywnie warto 
więc rozważyć jako czynnik, który zgodnie z teorią efektu domina powinien być 
bodźcem przyciągającym inne kraje, nie liczbę zawartych umów, a wielkość eksportu z 
danego kraju do innych krajów w oparciu o zawarte przezeń umowy (czyli eksportu 
preferencyjnego). Sama wielkość eksportu jest jednak silnie uzależniona między 
innymi od sytuacji rynkowej, która w dłuższym horyzoncie podlega zmianom w 
związku z okresami koniunktury i dekoniunktury, a także od rozmiaru kraju. Tak 
skonstruowane zmienne określałaby zatem jedynie po części wpływ na atrakcyjność 
wielkości eksportu do krajów, z którymi rozważane państwo ma podpisane umowy 
handlowe, ale po części także wpływ koniunktury na rynku i wielkości państwa. 
Rozwiązaniem problemu jest wprowadzenie zmiennych określających jaki udział w 
łącznym eksporcie z danego kraju do innych państw ma eksport w oparciu o umowy 
handlowe różnych typów. Udziały te zostały wprowadzone do modeli 2a i 2b w 
miejsce grup zmiennych zero-jedynkowych określających liczbę umów 
poszczególnych rodzajów zawartych z innymi krajami. Pełen zestaw zmiennych 
objaśniających w modelach 2a i 2b jest więc następujący: 
uPSA – udział eksportu z kraju j-tego do krajów, z którymi ma on podpisane umowy 
typu PSA w łącznym eksporcie kraju j-tego, 
uFTA – udział eksportu z kraju j-tego do krajów, z którymi ma on podpisane umowy 
typu FTA w łącznym eksporcie kraju j-tego, 
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uFTAEIA – udział eksportu z kraju j-tego do krajów, z którymi ma on podpisane 
umowy typu FTA i EIA w łącznym eksporcie kraju j-tego, 
uCU – udział eksportu z kraju j-tego do krajów, z którymi ma on podpisane umowy 
typu CU w łącznym eksporcie kraju j-tego, 
lnexport, lnGDP, lndiffGDP, rok1996, rok1997, ..., rok2008 – jak w modelach 1a i 1b. 
 Ponadto, tak jak we wcześniej omawianym przypadku, w modelu 2a jako zmienne 
objaśniające wprowadzono jednoroczne opóźnienia poszczególnych zmiennych, zaś w 
modelu 2b wprowadzono opóźnienia dwuletnie. 
 Wyniki estymacji modeli 2a i 2b prowadzą do bardzo podobnych wniosków, jak 
miało to miejsce w przypadku modeli 1a i 1b. Podstawowa znacząca różnica dotyczy 
istotności zmiennej określającej wpływ na zmienną objaśnianą zawartych umów typu 
PSA. Wnioskując na podstawie modeli 2a i 2b można stwierdzić, że wpływ faktu 
zawierania umów tego typu i aktywnego z nich korzystania na przyszłą chęć 
reporterów do podpisywania umów z krajem j-tym jest silnie negatywny, podobnie jak 
w przypadku pozostałych typów umów (w modelach 1a i 1b nie stwierdzono istotności 
tego czynnika). W pozostałych przypadkach wnioskowanie, przeprowadzone na 
podstawie modeli 2a i 2b nie różni się znacząco od wniosków przedstawionych w 
odniesieniu do modeli 1a i 1b. Wydaje się, że otrzymane wyniki w znacznym stopniu 
wzmacniają wiarygodność wyników empirycznych uzyskanych na podstawie 
specyfikacji 1a i 1b i sugerują, że w istocie w przypadku WPH Unii Europejskiej efekt 
domina nie występuje! 
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Tabela 2 Wyniki estymacji modeli logitowych z efektami ustalonymi z 
uwzględnieniem udziału eksportu na podstawie umów handlowych w 
łącznej wartości eksportu 

 2a  2b 
 ocena parametru błąd standardowy wartość p  ocena parametru błąd standardowy wartość p 

uPSA        

L1 -101,316 13,687 0,000     

L2     -54,358 14,223 0,000 

uFTA        

L1 -3,105 0,313 0,000     

L2     -2,694 0,338 0,000 

uFTAEIA        

L1 -5,837 0,446 0,000     

L2     -60,903 5,828 0,000 

uCU        

L1 -7,990 1,836 0,000     

L2     -92,852 10,690 0,000 

Lnexport        

L1 -0,123 0,048 0,010     

L2     -0,054 0,052 0,295 

LnGDP        

L1 1,016 0,339 0,003     

L2     2,590 0,472 0,000 

LndiffGDP       

L1 -0,418 0,128 0,001     

L2     -0,191 0,163 0,243 

        

rok1995 -0,710 0,473 0,133     

rok1996 -19,507 948,112 0,984  -55,118 941,329 0,953 

rok1997 -3,232 0,464 0,000  -22,498 1168,720 0,985 

rok1998 -19,497 1028,559 0,985  -52,136 956,483 0,957 

rok1999 -19,374 1023,876 0,985  -22,441 2365,978 0,992 

rok2000 -2,082 0,400 0,000  -2,608 0,466 0,000 

rok2001 -2,897 0,446 0,000  -2,573 0,481 0,000 

rok2002 -2,671 0,429 0,000  -2,483 0,475 0,000 

rok2003 -2,625 0,402 0,000  -1,946 0,471 0,000 

rok2004 0,400 0,252 0,113  1,150 0,324 0,000 

rok2005 -1,540 0,263 0,000  -1,204 0,298 0,000 

rok2006 -2,023 0,270 0,000  -1,196 0,285 0,000 

rok2007 -0,781 0,192 0,000  -0,119 0,202 0,555 

rok2008 1,214 0,142 0,000  1,820 0,146 0,000 

Dla modelu 1a: liczba par krajów N=988, liczba okresów T=15, łączna liczba obserwacji = 
9412; dla modelu 1b: N=912, T=14, łączna liczba obserwacji=8146; L1 – opóźnienie 
jednoroczne, L2 – opóźnienie dwuletnie. 
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6. Główne wnioski 

 Głównym celem artykułu było określenie na jakiej podstawie dokonuje się decyzja 
o podpisaniu z kolejnym krajem umowy RTA. Teoria integracji gospodarczej 
rozwinięta przez Grossmana i Helmpana (1993) jak i Baldwina (1995) wskazuje na 
bardzo ważny wpływ lobbystów, którzy przekonują rządy do podpisywania umów tak 
by korzystać z efektu przesunięcia lub też po to by nie paść jego ofiarą. W artykule 
skoncentrowaliśmy się na teorii rozwiniętej przez Baldwina (1995) zwanej teorią 
efektu domina i poddaliśmy weryfikacji występowanie tego efektu w polityce 
handlowej UE, która jest głównym uczestnikiem procesów regionalizmu i podpisała 
najwięcej regionalnych umów handlowych zarówno bilateralnych jak i 
multilateralnych. Z uwagi na trudności związane z kwantyfikacją efektu przesunięcia, 
jako przybliżone miary tego efektu potraktowano liczbę umów handlowych 
podpisanych przez kraj reportera lub udział handlu preferencyjnego w handlu 
reportera. W celu zbadania występowania efektu domina, zastosowany został model 
regresji binarnej, którego oszacowanie nie potwierdziło występowania efektu domina. 
Można jednak na jego podstawie stwierdzić, że w podejmowaniu decyzji o podpisaniu 
RTA ma udział GDP partnera jak i różnica w poziomie GDP per capita.  
 Wyniki badania są trudne do porównania z wcześniejszymi badaniami. Podobną 
metodą badawczą posłużył się Rieder (2006) ale swoje badanie po pierwsze odnosił 
jedynie do rozszerzenia UE (nie zajmując się innymi umowami RTA, które podpisuje 
UE), a ponadto przyjął on kontrowersyjną miarę efektu przesunięcia, jaką jest wielkość 
eksportu do krajów UE. W naszym przekonaniu, proponowane w niniejszym artykule 
rozwiązanie metodologiczne w pełniejszym stopniu odnosi się do teorii Baldwina, 
zdecydowanie jej nie potwierdzając w badanym obszarze. Z pewnością nie stanowi to 
dowodu niesłuszności teorii efektu domina w każdym z możliwych zastosowań 
(wydaje się bowiem, że efekt ten niewątpliwie wystąpił przy samym rozszerzaniu Unii 
Europejskiej), jednak stawia poważny znak zapytania w kwestii jej uniwersalizmu. 
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