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Wprowadzenie 
 

 

 
Polska i Republika Czeska to kraje, które łączy nie tylko bliskość geo-
graficzna, wspólnota kulturowa i historyczna, ale również podobne 
doświadczenia w transformacji gospodarek oraz ich włączania 
w struktury międzynarodowe. Największym, wspólnym dla obu kra-
jów, osiągnięciem politycznym i gospodarczym było niewątpliwie 
przystąpienie do Unii Europejskiej. Wśród wielu korzyści związanych 
z członkostwem we Wspólnocie na uwagę zasługuje fakt, iż w obu kra-
jach nadało ono nowy, bardzo silny impuls rozwoju obrotów handlo-
wych. Najważniejszym jego źródłem było rozszerzenie obszaru Wspól-
nego Rynku. Nowe kraje członkowskie zostały objęte wspólną taryfą 
celną i umowami handlowymi zawartymi przez Unię Europejską przed 
jej rozszerzeniem.  

Współpraca handlowa pomiędzy krajami Unii Europejskiej opiera 
się w głównej mierze na wymianie wewnątrzgałęziowej, u podstaw 
której leży substytucyjność gospodarek. Przepływy handlowe szcze-
gólnie dobrze rozwijają się pomiędzy krajami zbliżonymi ze względu 
na relatywne zasoby czynników produkcji, wykorzystującymi podobne 
technologie wytwórcze oraz posiadającymi zbliżoną strukturę prefe-
rencji nabywców. W obrotach handlowych dominują substytuty – pro-
dukty wytwarzane w obrębie jednej gałęzi przemysłu (branży).  

Zainteresowanie badaczy zjawiskiem wymiany wewnątrzgałęzio-
wej, polegającej na jednoczesnym imporcie i eksporcie produktów na-
leżących do tej samej gałęzi przemysłu (branży), zrodziło się już 
w latach 60-tych XX wieku, przy okazji oceny efektów utworzenia Eu-
ropejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz Unii Benelux [Verdoorn 1960; 
Balassa 1966]. Okazało się, że w wyniku redukcji ceł nastąpił istotny 
wzrost obrotów handlowych pomiędzy krajami członkowskimi, two-
rzącymi poszczególne ugrupowania, a nowe strumienie handlu przyję-
ły głównie formę wymiany wewnątrzgałęziowej. Zidentyfikowanie 
zjawiska handlu dwukierunkowego zapoczątkowało liczne rozważania  
teoretyczne i prace empiryczne, które istotnie wzbogaciły dotychcza-
sowy dorobek nauki światowej w dziedzinie handlu, tworząc nowy 
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nurt teoretyczny, tzw. teorię handlu wewnątrzgałęziowego. Nowe kon-

cepcje teoretyczne próbują wyjaśnić zjawiska zachodzące w realnym 

świecie poprzez odejście od bardzo rygorystycznych i jednocześnie 

mało realistycznych założeń tradycyjnych teorii handlu międzynaro-

dowego. Dopuszczają istnienie niedoskonale konkurencyjnych struktur 

rynkowych, wprowadzając, m. in. możliwość różnicowania produktów 

i występowanie rosnących korzyści skali produkcji.  

Wśród obszarów będących w sferze zainteresowania teoretyków 

i badaczy handlu wewnątrzgałęziowego ważne miejsce zajmuje pro-

blem identyfikacji determinant rozwoju wymiany dwukierunkowej. 

Zgodnie z teorią handlu wewnątrzgałęziowego czynniki decydujące 

o intensywności wymiany wewnątrzgałęziowej najogólniej dzieli się na 

dwie grupy: makroekonomiczne i mikroekonomiczne. Pierwsza z nich 

odnosi się do specyfiki gospodarek biorących udział w wymianie han-

dlowej. Druga grupa to czynniki oddziałujące na poziomie przemysłu 

(gałęzi, branży). Prowadzone w tym obszarze badania empiryczne 

umożliwiają identyfikację determinant wymiany wewnątrzgałęziowej. 

Badania te najczęściej dotyczą krajów wysokorozwiniętych. Prac empi-

rycznych dotyczących gospodarek rozwijających się lub krajów, które 

przeszły drogę transformacji systemowej jest stosunkowo niewiele, 

a te które są koncentrują się głównie na czynnikach decydujących 

o intensywności wymiany wewnątrzgałęziowej w całkowitych obro-

tach handlowych tych krajów, czyli analizują zagadnienie na poziomie 

całej gospodarki. Nieliczne prace, w których dokonuje się analizy czyn-

ników decydujących o intensywności handlu produktami pochodzący-

mi z konkretnych gałęzi (branż) dotyczą najczęściej przemysłu moto-

ryzacyjnego [zob. np.: Türkcan, Ates 2010, Leitão 2011a, Damoense-

Azevedo, Jordaan 2012]. 

Szczególnie niedocenionym zdaje się być, w kontekście poszukiwa-

nia czynników rozwoju wymiany wewnątrzgałęziowej, przemysł che-

miczny. Pełni on niezwykle ważną rolę w każdej rozwiniętej gospodar-

ce, stanowi bowiem bazę surowcową praktycznie dla wszystkich in-

nych przemysłów. O wyjątkowej, wręcz cywilizacyjnej roli chemii 

i przemysłu chemicznego świadczy chociażby wypowiedź laureata 

Nagrody Nobla R. R. Ernsta1, który stwierdził, że „przemysł chemiczny 

jest współcześnie głównym filarem ludzkiej cywilizacji i kultury. Bez 

przemysłu chemicznego społeczność ludzka, w jej obecnych i przyszłych 

                                                        
1 Szwajcarski chemik, zdobywca nagrody Nobla w 1991 roku, za wkład w rozwój 

spektroskopii jądrowego rezonansu magnetycznego wysokiej rozdzielczości [Wojnow-

ski 2002]. 
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formach, jest nie do pomyślenia” [cyt. za: Taniewski 2011]. W niniejszej 
pracy skoncentrowano się na empirycznej weryfikacji determinant 
wymiany wewnątrzgałęziowej w polskim handlu zagranicznym pro-
duktami przemysłu chemicznego, podejmując tym samym próbę wy-
pełnienia części istniejącej w tym zakresie luki. 

 
Cele pracy  

 

Badania, których celem jest identyfikacja czynników determinują-
cych handel wewnątrzgałęziowy są niezwykle ważne i potrzebne, po-
zwalają bowiem na weryfikowanie pewnych uogólnień teoretycznych. 
Jednakże, równie istotne jest wykorzystanie wiedzy teoretycznej doty-
czącej uwarunkowań rozwoju tego typu wymiany w praktyce gospo-
darczej, np. do celów decyzyjnych czy prognostycznych. Prac empi-
rycznych dotyczących problematyki determinant handlu wewnątrzga-
łęziowego, które oprócz walorów poznawczych, posiadają również 
walor aplikacyjny brakuje w literaturze przedmiotu. W niniejszej pracy 
podjęto zatem próbę wypełnienia istniejącej również w tym zakresie 
luki. 

Głównym celem pracy jest ocena możliwości rozwoju polsko-
czeskich obrotów towarowych w zakresie produktów przemysłu che-
micznego na podstawie modelu handlu wewnątrzgałęziowego. Do ce-
lów szczegółowych należą natomiast: 
1. w części teoretycznej pracy: 

− wyjaśnienie istoty wewnątrzgałęziowej wymiany handlowej 
wraz z charakterystyką poszczególnych jej form – wertykalnej 
i horyzontalnej,  

− zaprezentowanie teoretycznych podstaw rozwoju wymiany we-
wnątrzgałęziowej, nawiązujących do tradycyjnych i nowych teo-
rii handlu międzynarodowego, 

− przedstawienie zarysu metodologii pomiaru handlu wewnątrz-
gałęziowego, a w szczególności najczęściej stosowanych w bada-
niach empirycznych metod pomiaru intensywności i struktury 
wymiany dwukierunkowej, 

− przegląd i systematyzacja mikro- i makroekonomicznych czynni-
ków determinujących intensywność handlu wewnątrzgałęzio-
wego, 
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2. w części empirycznej pracy: 
− ocena pozycji przemysłu chemicznego w polskim i czeskim 

przemyśle przetwórczym (analiza dynamiki i struktury produk-
cji, zatrudnienia oraz bezpośrednich inwestycji zagranicznych), 

− ocena sytuacji w handlu zagranicznym Polski i Republiki Czeskiej 
produktami przemysłu chemicznego (analiza dynamiki obrotów 
handlowych, struktury geograficznej i towarowej), 

− ocena pozycji konkurencyjnej obu krajów w handlu zagranicz-
nym wyrobami chemicznymi, 

− analiza sytuacji oraz ocena pozycji konkurencyjnej Polski i Czech 
we wzajemnych obrotach handlowych produktami przemysłu 
chemicznego, 

− analiza intensywności i struktury wymiany wewnątrzgałęziowej 
w polsko-czeskich obrotach handlowych produktami przemysłu 
chemicznego, 

− empiryczna weryfikacja czynników determinujących handel 
wewnątrzgałęziowy produktami przemysłu chemicznego w Pol-
sce, 

− identyfikacja grup produktowych, w zakresie których istnieje po-
tencjał rozwoju polsko-czeskich obrotów towarowych w zakre-
sie wyrobów chemicznych. 

 
Hipotezy i metody badawcze 

 
Realizacji celu głównego podporządkowano hipotezy badawcze, 

które odnoszą się do trzech obszarów analizy: 
 
H1: Wymiana wewnątrzgałęziowa jest obecnie dominującą formą 

handlu w Polsce i Republice Czeskiej. Jej znaczenie rośnie również 
w obrotach towarowych produktami przemysłu chemicznego.  

 
H2: Intensywność wewnątrzgałęziowej wymiany produktów che-

micznych w polskim handlu zagranicznym determinują czynniki ma-
kro- i mikroekonomiczne. Czynniki makroekonomiczne odnoszą sią do 
cech charakterystycznych partnerów handlowych, czynniki mikroeko-
nomiczne to cechy poszczególnych branż, które tworzą przemysł che-
miczny2.  

                                                        
2 Weryfikacja hipotezy H2 wymaga zweryfikowania kilkunastu hipotez szczegóło-

wych, odnoszących się do wpływu poszczególnych determinant na intensywność han-
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H3: Na podstawie modelu handlu wewnątrzgałęziowego można do-
konać identyfikacji partnerów handlowych oraz grup produktów, 
w zakresie których istnieje potencjał rozwoju wymiany handlowej.  

 
Prezentowana praca stanowi rozszerzenie i podsumowanie wcze-

śniejszych badań autorki, poświęconych rozwojowi wymiany we-
wnątrzgałęziowej. Artykuły publikowane w czasopismach naukowych, 
ze względu na ograniczoną objętość mają na ogół charakter fragmenta-
ryczny. Niejednokrotnie ograniczają się jedynie do prezentacji wnio-
sków płynących z przeprowadzonych analiz bez możliwości zaprezen-
towania ich w szerszym kontekście literatury przedmiotu. Nie dają 
również dużych możliwości wykorzystania zróżnicowanych  metod 
badawczych.  

W niniejszej pracy, w poszczególnych etapach jej tworzenia, wyko-
rzystano metody badawcze należące do trzech podstawowych grup 
[Kaczmarczyk 2006]: 
− metody identyfikacyjno-przygotowawcze, zastosowano w począt-

kowej fazie pracy, związane były z projektowaniem procesu twór-
czego i zbieraniem danych, 

− metody analityczno-konkretyzacyjne, służące uporządkowaniu 
i analizie zebranych danych surowych, dały pewien obraz określo-
nych tendencji i prawidłowości badanych zjawisk. Na ich podstawie 
można już było podjąć pierwsze próby weryfikacji hipotez oraz za-
stosować metody wyższego stopnia. 

− metody generalizująco-syntetyzujące, do których należą tzw. meto-
dy rozumowania logicznego, (np. metody dedukcyjna, indukcyjna 
i redukcyjna) umożliwiły syntezę wyników analiz na wyższym po-
ziomie uogólnienia oraz określenie występujących prawidłowości, 
zależności i tendencji.  
Teoretyczną podstawę realizacji założonych celów badawczych oraz 

weryfikacji postawionych hipotez stanowiła krytyczna analiza polskiej, 
czeskiej i anglojęzycznej literatury przedmiotu. Podstawą przeprowa-
dzonych w pracy analiz empirycznych były dane statystyczne publiko-
wane przez Organizację Narodów Zjednoczonych (United Nations) 
w bazie UN Commodity Trade Statistics Database (COMTRADE), w któ-
rej gromadzone są dane dotyczące obrotów handlowych poszczegól-
nych gospodarek świata. Materiał statystyczny pochodził także z cy-
klicznych publikacji, wydawanych przez urzędy statystyczne Polski 

                                                                                                                                
dlu wewnątrzgałęziowego. Szczegółowe hipotezy badawcze przedstawiono w części 
empirycznej niniejszej pracy (zob. rozdział VI.). 



Wprowadzenie 
 

14 

 

i Republiki Czeskiej – GUS (Główny Urząd Statystyczny) i ČSÚ (Český 
statistický úřad) oraz banki centralne obu krajów – NBP (Narodowy 
Bank Polski) oraz ČNB (Česká národní banka). W opracowaniu wyko-
rzystano również dane i informacje publikowane przez organizacje 
międzynarodowe i instytuty badawcze, takie jak: Światowa Organizacja 
Handlu (World Trade Organization), Bank Światowy (World Bank), 
Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (United 
Nations Conference on Trade and Development), Instytut CEPII (Centre 
D’Etudes Prospectives et D’Informations Internationales), Fundacja Her-
itage (The Heritage Foundation). Źródłem informacji były także raporty 
organizacji branżowych reprezentujących przemysł chemiczny Unii 
Europejskiej (The European Chemical Industry Council), Polski (Polska 
Izba Przemysłu Chemicznego) i Republiki Czeskiej (Svaz chemického 
průmyslu České republiky). Wykorzystano także materiały udostępnio-
ne przez czeskie Ministerstwo Przemysłu i Handlu (Ministerstvo 
průmyslu a obchodu), Wydział Handlowy Ambasady Republiki Czeskiej 
w Warszawie, a także Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady 
Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze.  

Badania empiryczne zostały przeprowadzone na podstawie danych 
statystycznych pochodzących z lat 2002–2011. Wybór okresu badaw-
czego nie jest przypadkowy. Związany jest bowiem z faktem, iż praca 
stanowi niejako kontynuację badań podjętych przez autorkę w roz-
prawie doktorskiej3 oraz wynika z dostępności szczegółowych (zdeza-
gregowanych do trzycyfrowych grup produktowych SITC4) danych 
statystycznych dotyczących handlu zagranicznego Polski i jej 104 naj-
ważniejszych partnerów handlowych. 

Podstawowym narzędziem wykorzystanym w pracy do weryfikacji 
postawionych hipotez były modele ekonometryczne oparte na danych 
panelowych. Oszacowane modele regresji pozwoliły zidentyfikować 
czynniki mikro- i makroekonomiczne, wpływające na intensywność 
wymiany wewnątrzgałęziowej w polskim handlu zagranicznym pro-
duktami przemysłu chemicznego. W pracy oprócz metod ekonome-
trycznych zastosowano również metody statystyczne, w tym metody 
wielowymiarowej analizy porównawczej. Oceny możliwości rozwoju 

                                                        
3 Praca doktorska, pt. „Uwarunkowania rozwoju wymiany wewnątrzgałęziowej 

w handlu zagranicznym krajów transformujących się na przykładzie Polski i Republiki 
Czeskiej” została napisana pod kierunkiem dr hab. Czesława Sobkowa, prof. UMK. Jej 
głównym celem była identyfikacja makroekonomicznych czynników wpływających na 
rozwój handlu wewnątrzgałęziowego w Polsce i Republice Czeskiej. 

4 Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Handlu. 
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polsko-czeskiej wymiany handlowej dokonano budując ranking grup 
produktowych, w zakresie których istnieje potencjał rozwoju eksportu 
we wzajemnych obrotach handlowych obu krajów. Ranking skon-
struowano w oparciu o wskaźnik syntetyczny, który został wyznaczo-
ny na podstawie dwóch cech diagnostycznych (wielkości obrotów 
handlowych oraz intensywności wymiany wewnątrzgałęziowej w po-
szczególnych grupach towarowych) znormalizowanych metodą unita-
ryzacji zerowanej. 

 
Struktura pracy 

 
Strukturę pracy podporządkowano realizacji założonych celów ba-

dawczych i weryfikacji wyżej przedstawionych hipotez badawczych. 
Praca składa się z sześciu rozdziałów.  

W rozdziale pierwszym skoncentrowano się na teoretycznych i me-
todologicznych aspektach wymiany wewnątrzgałęziowej. Wyjaśniono 
istotę handlu dwukierunkowego oraz zaprezentowano zarys teore-
tycznych podstaw rozwoju wymiany wewnątrzgałęziowej w odniesie-
niu do produktów zróżnicowanych horyzontalnie i wertykalnie. Pod-
kreślono znaczenie fragmentaryzacji procesów produkcji w rozwoju 
wewnątrzgałęziowej wymiany handlowej dóbr pośrednich (surowców, 
półproduktów, części składowych). W tej części pracy zaprezentowano 
również najczęściej stosowaną w badaniach empirycznych metodę 
pomiaru handlu wewnątrzgałęziowego oraz metody jego dekompozy-
cji i pomiaru poszczególnych jego form: wymiany horyzontalnej i wer-
tykalnej. Skoncentrowano się jedynie na omówieniu kilku, wybranych 
metod pomiaru, a mianowicie tych, które zostały wykorzystane w czę-
ści empirycznej niniejszej pracy5.  

W rozdziale drugim zaprezentowano, na podstawie przeglądu lite-
ratury, czynniki determinujące strumienie handlu wewnątrzgałęzio-
wego. Ujęto je w dwie szerokie grupy: czynniki decydujące o intensyw-
ności handlu dwukierunkowego na szczeblu kraju (determinanty 
o charakterze  makroekonomicznym) oraz czynniki decydujące o in-
tensywności handlu wewnątrzgałęziowego na szczeblu przemy-
słu/branży (determinanty mikroekonomiczne). Dokonano również 
przeglądu wyników dotychczasowych badań empirycznych dotyczą-

                                                        
5 Obszerny dorobek nauki światowej w zakresie metod pomiaru intensywności 

i  truktury wymiany wewnątrzgałęziowej oraz problemów metodologicznych związa-
nych z pomiarem został już przez autorkę omówiony oraz we wcześniejszych, opubli-
kowanych pracach [zob.: Łapińska 2003; Łapińska 2004; Sobków, Łapińska 2008]. 
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cych determinant wymiany wewnątrzgałęziowej. Umożliwiło to wyod-
rębnienie czynników stymulujących i destymulujących rozwój handlu 
wewnątrzgałęziowego jako całości oraz poszczególnych jego form: 
wymiany horyzontalnej i wertykalnej. Wyniki przeprowadzonych w tej 
części pracy badań literaturowych stanowiły ważną podstawę meto-
dyczną badań empirycznych prezentowanych w niniejszym opracowa-
niu. 

W rozdziale trzecim dokonano analizy i oceny roli polskiego i cze-
skiego przemysłu chemicznego (a także przemysłów pokrewnych, np. 
petrochemicznego) w przetwórstwie przemysłowym obu krajów, 
a w szczególności udziału tego przemysłu w produkcji sprzedanej 
przetwórstwa przemysłowego, wkładu w tworzenie wartości dodanej 
oraz udziału w zatrudnieniu. W tej części zaakcentowano również rolę 
przemysłu chemicznego w przyciąganiu bezpośrednich inwestycji za-
granicznych, bez których postęp technologiczny oraz zmiany w organi-
zacji i zarządzaniu w przemyśle chemicznym byłyby utrudnione. 

W rozdziale czwartym przedstawiono, w sposób syntetyczny, wyni-
ki handlu zagranicznego Polski i Republiki Czeskiej produktami prze-
mysłu chemicznego w latach 2002–2011. Przedmiotem analizy były 
ogólne tendencje oraz struktura geograficzna i towarowa handlu wy-
robami chemicznymi, jak również rola tej wymiany w całkowitych ob-
rotach handlowych obu krajów. Osią zaprezentowanych w tej części 
rozważań jest analiza i ocena międzynarodowej pozycji konkurencyj-
nej Polski i Republiki Czeskiej w handlu produktami przemysłu che-
micznego. Dokonano jej na podstawie wybranych mierników zarówno 
ilościowych, jak i kosztowo-cenowych.  

Piąty rozdział został poświęcony polsko-czeskim obrotom handlo-
wym produktami przemysłu chemicznego. Przedmiotem analizy i oce-
ny były główne tendencje w rozwoju wzajemnych obrotów handlo-
wych, struktura towarowa oraz pozycja konkurencyjna obu krajów we 
wzajemnej wymianie produktów chemicznych. Ważną część badań 
stanowiła analiza intensywności i struktury handlu wewnątrzgałęzio-
wego. 

W ostatnim, szóstym rozdziale pracy dokonano oceny możliwości 
rozwoju polsko-czeskiej wymiany handlowej w zakresie produktów 
przemysłu chemicznego. W tym celu zastosowano dwuetapową proce-
durę badawczą. W pierwszym etapie, na podstawie modeli ekonome-
trycznych dla danych panelowych, dokonano empirycznej weryfikacji 
czynników determinujących polski handel wewnątrzgałęziowy pro-
duktami przemysłu chemicznego. Skonstruowano odrębne modele dla 
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czynników o charakterze mikroekonomicznym oraz makroekonomicz-
nym. Model dla determinant makroekonomicznych stanowił punkt 
wyjścia dalszych badań, których celem była identyfikacja grup produk-
tów chemicznych, w zakresie których istnieje potencjał rozwoju handlu 
wewnątrzgałęziowego w polsko-czeskich obrotach handlowych. Oceny 
możliwości rozwoju wzajemnej wymiany handlowej w poszczególnych 
grupach produktowych dokonano budując ranking grup produktowych 
(oddzielnie dla Polski i Republiki Czeskiej), w zakresie których istnieje 
potencjał rozwoju eksportu we wzajemnych obrotach handlowych obu 
krajów.  




