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1.Trafność wyboru tematu. 

 Gdyby rzeczywiście rozprawa dotyczyła  przedmiotu określonego w jej temacie,  to 

można by uznać, że jest on ważnym  i interesującym  przedmiotem  rozważań, tak z 

teoretycznego, jak i praktycznego  punktu widzenia, co wynika z bardzo znaczącego wzrostu  

wymiany międzynarodowej  i  międzynarodowych przepływów czynników produkcji 

(kapitału, pracy i technologii) w ostatnich kilku dekadach.  Problem w tym, że recenzowana 

rozprawa nieściśle odpowiada tytułowi. Mgr Kamil Pikuła zawęził analizę do badania 

wpływu przepływu czynników produkcji na dwustronną wymianę towarową między Polską a 

Związkiem Radzieckim i następnie Rosją w latach 1950 – 2013   z prognozą do 2030 r.. Przy 

czym, wyraźnie nie jest to badanie studium przypadku na tle wyprowadzonych ogólnych 

prawidłowości wpływu transferu czynników produkcji na handel zagraniczny w różnych 

systemach gospodarczych  ale  wyłącznie analiza dwustronnych relacji gospodarczych.  

Dlatego bardziej właściwe byłoby zaznaczenie w tytule, że chodzi tylko o badanie tego 

zjawiska w stosunkach między wymienionymi krajami.  Takie faktyczne zawężenie tematu 

rozprawy nie wydaje mi się  dobrym pomysłem,  ponieważ - szczególnie w okresie 

gospodarki centralnie planowanej - przepływy czynników produkcji między tymi krajami  

były niewielkie i miały raczej incydentalny  charakter. Wobec tego, koncentrowanie analizy 

na tej kwestii może budzić pewne wątpliwości do czego  wrócę w dalszej części niniejszej 

recenzji.    
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2. Cel, hipotezy, struktura, dobór literatury. 

 Zgodnie ze sformułowaniem Autora: „Celem … rozprawy jest zbadanie tendencji oraz 

relatywnej siły wpływu przemieszczania się czynników produkcji na wymianę handlową 

Polski z ZSRR i Rosją. Relacje między siłą roboczą, kapitałem i wiedzą będą analizowane w 

okresie od 1950 do 2013 roku. W podanym przedziale występują dwa mniejsze odcinki 

czasu.. Pierwszym z nich jest okres współpracy gospodarczej Polski ze Związkiem 

Radzieckim w latach 1950 - 1991. Oba kraje były wówczas członkami Rady Wzajemnej 

Pomocy Gospodarczej i podlegały przepisom obowiązującym wewnątrz wspólnoty. Drugi 

przedział czasowy dotyczy natomiast lat 1992 – 2013, kiedy Polska i Rosja stanowiły dwa 

niezależne organizmy gospodarcze. 

 W niniejszej rozprawie stawia się następującą hipotezę: wraz ze wzrostem 

intensywności przemieszczania się czynników produkcji, zwiększały się obroty handlowe 

pomiędzy Polska i ZSRR, a następnie Polską i Rosją. 

Weryfikacja powyższej hipotezy zostanie dokonana za pomocą modelu 

grawitacyjnego.  Będzie on służył do określenia tendencji oraz względnej siły wpływu 

zmiennych objaśniających  (siły roboczej, kapitału i wiedzy) na objaśnianie (eksport oraz 

import). „  (s. 5 – 6).   

Pomysł wykorzystania modelu grawitacji do analizy dwustronnej wymiany między 

Polską i Związkiem Sowieckim a następnie Rosją uważam za dobry i  mogący być obiecującą 

podstawą dla wartościowej analizy tych relacji. Pewne wątpliwości budzi jednak skupienie 

analizy na  badaniu wpływu na wymianę handlową transferu czynników produkcji ze względu 

na ich bardzo niewielkie rozmiary i bardzo ograniczony wpływ motywów gospodarczych w 

ich kształtowaniu, zwłaszcza w migracjach ludnościowych.  

 Tak więc, w pracy precyzyjnie sformułowano cel,  jednocześnie postawiono jasną 

hipotezę badawczą i określono – aczkolwiek dość ogólnie - metodę badawczą.  Struktura 

pracy jest  logiczna i w pełni dostosowana do celu i potrzeby weryfikacji hipotezy badawczej. 

Praca składa się z dwóch zasadniczych części podzielonych  na 4 rozdziały plus wstęp i 

zakończenie. Pierwsza część, którą stanowi rozdział 1 ma charakter teoretyczny i jak 

należałoby oczekiwać będzie to przegląd  teoretycznych podstaw uzasadniających hipotezę 

badawczą sformułowana w pracy. Druga część empiryczna poświęcona jest weryfikacji 

hipotezy badawczej obejmująca pozostałe 3 rozdziały. Autor weryfikuje hipotezę badawczą 

konsekwentnie wykorzystują model grawitacyjny. W rozdziale  2 przedstawia specyficzne 

warunki wymiany handlowej i transferów czynników produkcji między Polską i Związkiem 

Sowieckim w latach 1950 – 1991, a więc w ramach systemu nakazowego centralnego 
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planowania oraz przeprowadza estymację modelu grawitacyjnego starając się pokazać wpływ 

migracji siły roboczej, kapitału oraz wiedzy na eksport towarowy Polski do oraz import 

Polski z ZSRR. Rozdział kończy się analizą statystyczno – opisową wymiany  handlowej w 

całym analizowanym okresie. Rozdział 3, zachowując podobny układ jak poprzedni, zawiera 

analizę  wymiany handlowej i wpływu na nią transferu czynników produkcji między Polska i 

Rosja w latach 1992 – 2013, a więc w nowych warunkach ustrojowo – gospodarczych.  

Rozdział 4 przedstawia prognozę kształtowania się wymiany handlowej i transferu czynników 

produkcji wraz z estymacją modelu grawitacyjnego w latach 2014 – 2030. Całość rozprawy 

kończy krótkie, dwustronicowe podsumowanie.  

 Mgr Kamil Pikuła wykorzystał w pracy obszerną literaturę. Dobór literatury wydaje 

mi się na ogół trafny aczkolwiek w kilku przypadkach pominięto dość istotne pozycje. 

Szczególnie dotkliwe jest to w części teoretycznej i w niewielkim stopniu w części 

empirycznej.  

 

3. Ocena pracy. 

 Mimo – jak zaznaczyłem – dobrego pomysłu wykorzystania modelu grawitacyjnego 

do analizy wymiany handlowej i transferu czynników produkcji między Polska i Rosją 

(poprzednio Związku Sowieckiego),  całość analizy w kilku punktach budzi moje dość 

zasadnicze zastrzeżenia. Dotyczą one zarówno części teoretycznej, jak i części empirycznej, 

która – jak rozumiem – ma być głównym osiągnięciem badawczym Autora i stanowić wartość 

dodaną będącą wkładem w aktualny dorobek naukowy. 

 

1. W części teoretycznej (r. 1) Autor przedstawia najpierw teorie wyjaśniające wymianę 

handlową i transfery czynników produkcji w ujęciu klasycznym i neoklasycznym. Prezentacja 

teorii jest  bardzo podręcznikowa na podstawowym poziomie i ograniczona do modelu 

Heckschera – Ohlina – Samuelsona  (H-O-S) oraz neoklasycznej analizy rynków czynników 

produkcji. Autor całkowicie pomija nowe ujęcia teorii handlu , szczególnie uwzględniające 

handel wewnątrzgałęziowy, korzyści ze skali produkcji, analizę handlu przy różnych 

strukturach rynkowych (np. w  warunkach oligopolu czy konkurencji monopolistycznej). To 

pominięcie  współczesnych teorii  Autor tłumaczy założeniami  tych teorii, które wymagają  

analizy na szczeblu przedsiębiorstw, co – Jego zdaniem - jest niemożliwe ze względu na brak 

danych w układzie badanych krajów, czyli Polski i Rosji (lub Związku Sowieckiego),  a także 

bliżej nie analizowaną specyfiką wymiany, która wyklucza analizę roli korzyści ze skali 

produkcji (s.19). Oba argumenty są całkowicie nieprzekonujące bo chodzi przecież o analizę 
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teoretyczną, a nie empiryczną.  W podsumowaniu swej analizy  Autor pisze: „Teoria H-O-S 

stanowi podstawę teoretyczną w niniejszej rozprawie doktorskiej, pomimo opisanej wcześniej 

krytyki.” (s.21).  Dalej zaś stwierdza: „Teoria H-O-S zakłada istnienie jednokierunkowej 

relacji, w której wymiana towarowa wpływa na ceny czynników produkcji. Brakuje natomiast 

analizy odwrotnej sytuacji, kiedy przepływ czynników wytwórczych wpływa na handel 

zagraniczny. To zagadnienie stanowi kluczowy aspekt niniejszej rozprawy doktorskiej i 

wkład w już istniejący dorobek naukowy. Stanowi ona uzupełnienie teorii H-O-S ..” ( s.21 – 

22) . Otóż Autor całkowicie nie ma racji. Jedną z ważniejszych implikacji teorii H-O-S jest 

wniosek, że przepływy czynników produkcji są substytutem dla handlu produktami. 

Przepływy czynników produkcji prowadzą do zmiany ich relatywnych zasobów między 

krajami i wywołują tendencję wyrównywania ich względnych cen, co niweluje  powody oraz 

bodźce do wymiany handlowej. Jest całkiem spora literatura analizująca międzynarodową 

mobilność czynników produkcji także w kontekście handlu międzynarodowego zarówno w 

kontekście teorii H-O-S, jak innych teorii.  Niewątpliwie wychodząc z prostego modelu H-O-

S nie można uzasadnić tezy, ze międzynarodowe transfery czynników produkcji pobudzają 

obroty handlowe, co jest główną  hipotezą badawczą rozprawy. Jest zatem wyraźna 

sprzeczność między teorią przywoływaną przez Autora a hipotezą badawczą. Wobec tego, na 

jakiej podstawie Autor ją formułuje?    

Z tego punktu widzenia, część teoretyczna rozprawy powinna koncentrować się przede 

wszystkim, na omówieniu teorii, na podstawie których wyprowadza się hipotezę badawczą i 

które ją uzasadniają. Nowe teorie handlu maja w tym przypadku ogromne znaczenie.  Teorie i 

modele wyjaśniające handel wewnątrzgałęziowy, uwzględnianie korzyści ze skali produkcji, 

dóbr zróżnicowanych, konkurencji monopolistycznej i oligopolistycznej mogą wiele 

tłumaczyć szczególnie w kontekście analizy wpływu transferu czynników produkcji na 

eksport i import. W wielu z tych przypadków można wykazać dodatni wpływ transferu 

czynników na handel  zagraniczny, a nie odwrotnie jak wynika z modelu H-O-S. Pominięcie 

tych teorii może świadczyć o ignorancji Autora w tym zakresie i jest trudne do uzasadnienia 

szczególnie w świetle hipotezy badawczej weryfikowanej następnie w badaniu empirycznym. 

Na podstawie przeprowadzone w rozdz. 1 analizy teoretycznej hipoteza badawcza powinna 

być sformułowana odwrotnie: transfer czynników produkcji powinien zmniejszać obroty 

handlowe między analizowanymi krajami.  Dlatego pominięcie nowych teorii handlu 

międzynarodowego i przepływu czynników produkcji uważam za istotne uchybienie Autora 

podważające możliwość pozytywnej oceny części teoretycznej rozprawy. 
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2. Kolejnym  mankamentem tej części jest pominięcie podstaw teoretycznych modelu 

grawitacyjnego. Autor wprawdzie wspomina o literaturze, w której dokonuje się 

teoretycznego uzasadnienia modelu, ale niestety całkowicie pomija tę kwestię. Uważam to za 

kolejny poważny błąd. Szczególnie jest to ważne w kontekście badania wpływu transferu 

czynników produkcji na wzajemną wymianę handlową między analizowanymi krajami. 

Dlaczego np. napływ imigrantów z kraju partnerskiego ma zwiększać eksport danego kraju do 

kraju, z którego napłynęli imigranci i jednocześnie import z tamtego kraju.  Brak analizy 

podstaw teoretycznych modelu  grawitacyjnego  jest trudne do wytłumaczenia w warunkach  

systemu nakazowego centralnego planowania. Wprawdzie na s. 42 – 44 Autor krótko omawia 

możliwości zastosowania modelu grawitacyjnego w gospodarce planowej ale Jego 

rozważania są moim zdaniem chybione.  Jak pisze: „W literaturze zwraca się uwagę na 

nieefektywność gospodarek planowych, ale zapomina o tym, że w gospodarkach rynkowych 

istnieje równie wiele ekonomicznie nieracjonalnych mechanizmów.  Dotyczą one między 

innymi wspierania cen produkcji rolnej, ustalania płac przez związki zawodowe, ustanawiania 

minimalnego wynagrodzenia, wszelkiego rodzaju ograniczeń handlu  międzynarodowego, 

dotacji w niektórych obszarach gospodarki, wsparcia państwa w badaniach naukowych, etc. . . 

Pomimo istnienia powyższych nieracjonalności w funkcjonowaniu gospodarki rynkowej, nie 

kwestionuje się możliwości zastosowania równania grawitacyjnego w jej przypadku” (s. 43). 

Autor zdaje się nie dostrzegać faktu, że w gospodarce rynkowej odstępstwa od reguł 

rynkowych są wyjątkiem, zaś w gospodarce planowo – nakazowej regułą. Poza tym, problem 

nie w kwestii racjonalności ale w mechanizmach, poprzez które transfer czynników 

oddziałuje na eksport i import.  W gospodarce rynkowej transfery czynników produkcji 

wpływają, między innymi,  na ceny i przez to na decyzje  podmiotów dotyczące eksportu i 

importu. Np. napływ imigrantów może z jednej strony zmienić strukturę popytu oraz 

relatywne ceny i w ten sposób wpłynąć na import, a jednocześnie może zmienić koszty np. 

robocizny i w ten sposób wpłynąć zarówno na eksport (np. przez zmniejszenie kosztów 

produkcji) i na import.  Chcąc stosować model grawitacyjny w gospodarce planowo – 

nakazowej powinno się przedstawić ewentualny mechanizm transmisji skutków transferu 

czynników produkcji na wymianę handlową analizowanych krajów.  Chodzi o odpowiedź,  

dlaczego centralny planista miałby uwzględniać ewentualne skutki międzynarodowych 

transferów czynników  produkcji w decyzjach dotyczących eksportu i importu.  Bez 

dokonania takiej analizy właściwie nie mamy teoretycznych podstaw dla rozważania wpływu 

transferu czynników produkcji na wymianę handlową w gospodarkach centralnie 

planowanych.  Tego niestety w pracy się nie rozważa. Tak więc, stosowanie modelu 
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grawitacyjnego do warunków tych gospodarek jest rezultatem założenia, którego 

teoretycznych podstaw  nie rozważa się. Uważam to za kolejny mankament pracy. 

 

3. Mam także poważne wątpliwości,  co do  poprawności całej analizy empirycznej 

weryfikującej hipotezę badawczą,  co -  jak rozumiem - miało być główną wartością dodaną 

rozprawy. Przede wszystkim,  moje wątpliwości dotyczą  poprawności specyfikacji równania 

grawitacyjnego zastosowanego przez Autora do analizy empirycznej. Najkrócej, istotą 

modelu grawitacyjnego stosowanego do badania handlu międzynarodowego jest koncepcja, 

że handel między dwoma krajami zależy od ich rozmiarów („masy”) oraz odległości. 

Rozmiary krajów są najczęściej  wyrażane  przez ich całkowity PKB, co reprezentuje popyt i 

podaż, które determinują strumienie wzajemnej wymiany handlowej. W dużej części 

literatury empirycznej wśród zmiennych objaśniających,  obok  całkowitego PKB, stosuje się 

PKB per capita, co ma przedstawiać poziom rozwoju  badanych krajów  (im wyższy poziom 

tym bardziej intensywny handel).  Odległość, która jest standardową zmienną objaśniającą w 

modelu grawitacyjnym jest swoistą  „przeszkodą” wzajemnej wymiany: im większa tym 

mniejszy wzajemny handel.  

Na s. 39 Autor przedstawia mniej więcej poprawną wersję równania (równanie 3). 

Zmienną objaśnianą jest eksport (może być import lub obroty handlowe), który zależy od ln E 

„masy”  ( w domyśle PKB) jednego kraju plus ln E (PKB) drugiego kraju plus  odległość 

między dwoma krajami  (ponadto występuje  stała równania oraz błąd losowy).   Jednakże  w 

następnym akapicie Autor przytacza zupełnie inną postać równania, którą następnie 

konsekwentnie stosuje w całej rozprawie jako podstawę analizy empirycznej.  W tej wersji 

(równania 4 – 9, s. 39 - 41) znikają zmienne objaśniające obrazujące rozmiary kraju 

partnerskiego, czyli PKB Rosji.  W tych wersjach zmienną objaśnianą jest eksport kraju do 

kraju partnerskiego (Polski do Związku Sowieckiego lub Rosji) lub import z kraju 

partnerskiego w roku t, a zmiennymi objaśniającymi:  zmienna reprezentująca przepływy 

danego czynnika produkcji (mierzona odpowiednio: zasobem imigrantów lub bezpośrednimi 

inwestycjami zagranicznymi  lub liczbą  patentów względnie dochodami ze sprzedaży 

licencji) plus ln PKB Polski + plus ln PKB per capita Polski plus odległość plus błąd losowy 

estymacji.  Z równania znikają zmienne objaśniające  reprezentujące rozmiary kraju 

partnerskiego, czyli PKB Rosji i ewentualnie PKB per capita tego kraju. Brak jest także 

parametru stałej równania. W tekście brak jakiegokolwiek wyjaśnienia tej  zasadniczej 

zmiany ani odniesienia do ewentualnej literatury.  W takim ujęciu równanie, które Autor 

przyjmuje  jako podstawę do dalszej empirycznej estymacji z pewnością nie jest równaniem 
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grawitacyjnym . Mamy więc do czynienia z problemem brakujących zmiennych. W moim 

przekonaniu  jest to błąd, który całkowicie podważa poprawność  estymacji przeprowadzonej 

w części empirycznej. 

W większości literatury analizującej  handel międzynarodowy i transfery czynników 

produkcji w kategoriach modelu grawitacyjnego estymuje się współczynniki regresji  

pokazujące elastyczności wpływu zmiennej objaśniającej na zmienną objaśnianą, co oznacza  

zapis równania w postaci podwójnie logarytmicznej, tzn zmienna objaśniania jest wyrażona w 

postaci logarytmicznej  i podobnie wszystkie zmienne objaśniające (z wyjątkiem 

ewentualnych zmiennych zero jedynkowych) są wyrażone także w logarytmach. W takim 

ujęciu estymowane parametry poszczególnych zmiennych objaśniających pokazują o ile 

zmieni się zmienna objaśniana jeśli zmienna objaśniająca zmieni się o jednostkę. Autor  nie 

stosuje takiej specyfikacji, co nie przekreśla, że estymacja może być poprawna. Dobrze 

byłoby jednak określić interpretację  estymowanych parametrów.  

 

4. W pracy brak jest jakichkolwiek informacji o metodzie estymacji nie mówiąc o nieco 

bardziej rozbudowanych rozważaniach metodologicznych .  Ponieważ Autor posługuje się, 

jak można sądzić, danymi przekrojowo – czasowymi  stosuje prawdopodobnie  jedną z wersji 

regresji  panelowej, choć nic  na ten temat nie pisze i do końca nie jestem tego  pewny. 

Przyjmując, że Autor stosuje model  panelowy to zupełnie nie wiadomo, czy jest to model ze 

stałymi czy losowymi efektami oraz jaką konkretną wersję estymacji zastosowano : np. 

uogólnioną MNK,  metodę GMM (Arelano – Bonda), czy też jeszcze inną wersję estymacji. 

Bez omówienia metodologii trudno np. ocenić spełnienie warunków poprawności 

wykonanych estymacji regresji. Nawet gdyby równanie regresji miało poprawną formułę,  to 

bez omówienia konkretnej metodologii  nie można by ocenić poprawności wykonanych przez 

Autora obliczeń.  Na podstawie podanych wyników bez znajomości metodologii nie bardzo 

wiem,  co oznaczają przytoczone w pracy rezultaty wykonanych obliczeń.   

Autor na podstawie uzyskanych wyników ocenia, jaki procent eksportu lub importu 

wynikał z przepływu danego czynnika produkcji. Obliczenia zostały wykonane osobno dla 

każdego czynnika produkcji i dla zasadniczo trzech okresów: lat 1950 – 1991, 1992 – 2013 i 

na podstawie wariantowych prognoz dla lat 2014 – 2030.  Pierwszy okres dotyczy relacji PRL 

i Związku Sowieckiego drugi i trzeci relacji Polski i Rosji.  W przypadku Związku 

Sowieckiego i Rosji Autor uwzględnia oczywiście różne geograficznie regiony. Ogólny 

wniosek jaki Autor wyciąga ze swoich obliczeń jest taki, że  przyjęta hipoteza o pozytywnym 

wpływie przepływu czynników produkcji na  handel między obydwoma krajami została 
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pozytywnie zweryfikowana obliczeniami modelu grawitacji. W większości analizowanych 

przypadków eksport oraz import i to często w zaskakująco dużym procencie, wynikał z 

przepływów danego czynnika. Np. według Autora, w latach 1966 – 1987 10% importu Polski 

z ZSRR wynikało z migracji ludności (siły roboczej?) [s.80}.  Z kolei w latach 1973 – 1987 

aż 61% importu wynikało z przepływu kapitału (s. 86). Z kolei  w latach 1992 – 2013   29% 

eksportu wynikało z przemieszczania się Polaków z, i do Rosji,  jednocześnie przepływ ten 

warunkował 23% importu  (s.130 – 131). We wszystkich przypadkach Autor dodaje, ze 

przytoczonych rezultatów nie można przyjmować dosłownie, że pokazują one jedynie 

kierunek wpływu i relatywną siłę.  Nie jestem w stanie ocenić poprawności interpretacji 

Autora  nie znając metody estymacji równania nie mówiąc, że samo równanie jest moim 

zdaniem obarczone istotnym błędem (pominięte zmienne).  

Jest bardzo rozległa literatura empiryczna, która bada relacje między przepływami siły 

roboczej i handlu między krajami w różnych zestawieniach. W większości przypadków  

estymowane są  współczynniki elastyczności pokazujące  o ile np.: wzrośnie eksport lub 

import jeśli napływ siły  roboczej wzrośnie  o 1%. Oznacza to, że w równaniu zmienna 

objaśniana i zmienne objaśniające są ujęte w formie logarytmicznej, co wydaje się najlepszą 

formułą specyfikacji równania grawitacyjnego w takim kontekście.  Niestety, Autor nie 

zastosował takiego podejścia.: w Jego ujęciu zmienna objaśniania  jest ujmowana w 

wielkościach absolutnych i nominalnych, zaś zmienne objaśniane różnie: PKB Polski, także 

PKB na mieszkańca w logarytmach zaś zmienne reprezentujące przepływy poszczególnych 

czynników produkcji oraz odległość w liczbach absolutnych. Autor nie podaje żadnego 

uzasadnienia dla takiej specyfikacji równania, co dodatkowo uniemożliwia ocenę 

poprawności Jego obliczeń.   

Nawiasem mówiąc, dokonując przeglądu prac empirycznych dotyczących  wpływu 

transferu czynników produkcji na wymianę handlową Autor zaprezentował bardzo 

wyczerpujący przegląd literatury pokazującej wpływ migracji siły roboczej na wzajemny 

handel różnych krajów i w różnych układach ich wzajemnej wymiany. Wykorzystał do tego  

świetny przeglądowy artykuł
1
 prezentujący rozpowszechnioną ostatnio tzw. meta analizę tej 

literatury.  Autor przepisał z tego artykułu tabelę obejmującą 48  opublikowanych prac, co 

jest rzeczywiście kompletnym przeglądem.   

Podobny przegląd dotyczący wpływu transferów kapitału oraz wiedzy jest o wiele 

bardziej ograniczony i dość wyrywkowy. W literaturze – o ile wiem – brak jest pozycji 

                                                           
1
 M. Genc i in., The Impact of Immigration on International Trade: A Meta Analysis, Norface Migration 

Discussion Paper, 2011, nr 20 
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przeglądowych w tym zakresie, a szczególnie  wykorzystujących metodę meta analizy.  Autor 

mógł się pokusić o własną meta analizę tej literatury, co byłoby niewątpliwym Jego wkładem 

do literatury przedmiotu rozprawy.  

Prezentacja wyników obliczeń Autora odbiega od obowiązujących dzisiaj standardów 

powszechnie stosowanych w literaturze  wykorzystującej ekonometryczne modele regresji.. 

Podstawą jest zwykle zestawienie tabelaryczne obejmujące  wszystkie estymowane parametry 

równania łącznie ze stałą  oraz niektórymi dodatkowymi informacjami (liczba obserwacji,  

R
2
, stopień istotności, itp ). Ponadto podaje się zbiorcze zestawienie źródeł wszystkich danych 

wykorzystanych w obliczeniach.  Niektóre z tych informacji są przez Autora podane ale 

często w różnych miejscach rozprawy.  

 

5. Z analizy statystycznej zawartej w pracy wynika, że przepływu czynników produkcji 

między Polską a Rosja (lub Związkiem Sowieckim) były bardzo ograniczone i zwłaszcza, w 

okresie gospodarki centralnie planowanej, były wynikiem decyzji polityczno –

administracyjnych, a nie rezultatem decyzji motywowanych racjami gospodarczymi.   

 Transfery siły roboczej w większości przypadków wynikały z przyczyn historycznych 

np. powrotu części Polaków uprzednio siłą przemieszczonych  na Wschód lub 

zamieszkujących  tereny Kresów Polski przed II Wojną Światową. Transfery te, w ogromnej 

części  nie wynikały  z motywacji ekonomicznych ale wyłącznie politycznych, na co zresztą 

zwraca uwagę Autor rozprawy. Dlatego też należałoby  teoretycznie wyjaśnić,  jak takie 

transfery mogą wpływać na handel zagraniczny. Osobiście nie bardzo widzę podstawy 

dlaczego takie przepływy ludności miałyby stymulować wzajemną wymianę handlową 

między analizowanymi krajami.  Jednocześnie rozmiary tych transferów były zupełnie 

marginalne. Autor do estymowanego równania przyjmuje zasób polskich imigrantów lub/i 

imigrantów rosyjskich w Polsce.  Zasób ten w całym okresie był na poziomie co najwyżej 

kilku promil w stosunku do liczby ludności w obu krajach, zaś ruchy migracyjne w każdym 

przypadku dotyczyły rocznie co najwyżej kilkuset osób, a więc w granicach błędu 

statystycznego. Nie bardzo rozumiem, jak tak znikome wielkości reprezentujące transfery 

ludności mogły warunkować –jak podaje Autor - kilkanaście procent eksportu lub importu 

(np. s. 80 i nast., 130 – 132).  Co prawda, sam Autor ma zastrzeżenia i ciągle zaznacza, że 

„Wyników estymacji nie można jednak  interpretować w sposób dosłowny. Wartość importu 

lub eksportu, która była zależna od przepływu czynnika produkcji stanowi natomiast punkt 

odniesienia w zakresie siły relacji  pomiędzy zmiennymi.” (s.97).   Na podstawie 

przytoczonych danych obliczeń Autora, przy braku wyjaśnienia  specyfikacji równania i 
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metody estymacji nie rozumiem, jak  został obliczony procentowy wpływ transferu danego 

czynnika na eksport lub import i dlaczego tych wyników nie można interpretować dosłownie. 

Także – jeśli te dane maja tylko wskazywać ogólną tendencję i „siłę  relacji”  - to jak obie te 

wielkości są mierzone?   W moim przekonaniu wzmacnia to argument o błędach w analizie 

empirycznej.  

 Kolejne wątpliwości dotyczą w wielu przypadkach nadinterpretacji wyników 

estymacji.  Np. we wnioskach z  przedstawionej estymacji  wpływu transferów siły roboczej 

na  wzajemną wymianę Polski i Związku Sowieckiego w latach 1966 – 1987 z podziałem na  

dwa podokresy  w przypadku eksportu estymowane parametry są nieistotne statystycznie 

(tabela 2.3.4, s. 79), co nie daje podstawy do stwierdzenia, że transfer siły roboczej miał 

pozytywny wpływ na eksport towarów z Polski do Związku Sowieckiego . Mimo to Autor 

uważa, że można uznać, że wpływ ten był pozytywny (s. 81). 

 Podobne uwagi dotyczą wszystkich pozostałych  wyników estymacji wpływu 

transferu czynników na  wymianę międzynarodowa między Polską a Rosją lub Związkiem 

Sowieckim.   

 W obliczeniach Autora  brak także estymacji modelu, który obejmowałby jednoczesny 

transfer  wszystkich czynników produkcji.  Zwykle w estymacjach ekonometrycznych  

zestawia się równanie, które obejmuje macierz wszystkich analizowanych zmiennych 

objaśniających  i ewentualnie w kolejnych iteracjach uwzględnia się różne kombinacje tych 

zmiennych. Innymi słowy, Autor powinien najpierw estymować równanie obejmujące wpływ 

transferu wszystkich  czynników produkcji i następnie wyłączać z obliczeń poszczególne 

czynniki. Brak analizy takich  wariantów jest tym bardzie dziwny, że Autor wydaje się być 

świadomy tego problemu.  Pisze mianowicie: „Do otrzymanych wyników estymacji należy 

podejść z pewna dozą ostrożności. Otóż brak istotności dla niektórych wskaźników 

wykorzystanych w szacowanym modelu nie  oznacza, że reprezentowany przez nie czynnik 

nie miał ekonomicznego znaczenia. ..  Wymianę czynników produkcji należy zatem 

rozpatrywać jako strumień ich jednoczesnego przemieszczania się niż oddzielny przepływ 

każdego z nich. … Można zatem powiedzieć, ze przemieszczanie się czynników produkcji, 

rozumianych jako całe spektrum  możliwości ich przepływu, wpływało pozytywnie na 

wymianę handlową. Zrozumienie całego zjawiska wymaga spojrzenia z szerszej perspektywy, 

która uwzględnia również kontekst gospodarczy, społeczny i polityczny.” (s.101).  Nic dodać, 

nic ująć. Kompleksowa analiza  wpływu jednoczesnego transferu wszystkich czynników 

produkcji  oraz ewentualne włączenie innych zmiennych objaśniających  (uwzględniających 

ten szerszy kontekst), chociażby w formie zmiennych zero jedynkowych byłoby bardzo 
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potrzebna i zdecydowanie pogłębiłoby analizę będącą przedmiotem rozprawy. Szczególnie 

szacowanie równań obejmujących  jednoczesny transfer wszystkich czynników (w różnych 

kombinacjach)  należy do rutynowych praktyk przy tego typu estymacjach 

ekonometrycznych.  Zupełnie nie rozumiem dlaczego Autor odstąpił od tej praktyki, co także  

uważam za istotny błąd.      

 Podsumowując powyższe uwagi uważam, że zarówno w części teoretycznej Autor nie 

zanalizował teorii, które uzasadniałyby postawioną przez niego hipotezę badawczą, jak 

również w części empirycznej nie zweryfikował tej hipotezy w poprawny sposób.  Dlatego 

uważam, że cele pracy nie zostały zrealizowane. 

 W recenzji pomijam kilka uwag szczegółowych, które można by jeszcze zgłosić, ale 

nie są one na tyle istotne, aby wpłynęły na ogólną ocenę pracy.  

 

4. Końcowa konkluzja. 

 Biorąc pod uwagę zgłoszone powyżej uwagi i oceny,  a zwłaszcza:  

 duże niedostatki  części teoretycznej polegające na pominięciu analizy wielu teorii 

międzynarodowej wymiany i międzynarodowych przepływów czynników produkcji 

istotnych z punktu widzenia postawionej hipotezy badawczej oraz teoretycznych 

podstaw równania grawitacyjnego; 

 a także istotne uchybienia w części empirycznej  weryfikującej hipotezę badawczą 

poczynając od błędnej specyfikacji równania grawitacyjnego  (pominięcie bardzo 

istotnych zmiennych objaśnianych , czyli PKB Związku Sowieckiego lub Rosji), 

poprzez  niejasności obliczeń i interpretacji ich wyników ze względu na brak 

elementarnych informacji o zastosowanej metodzie estymacji równania regresji 

łącznie z analizą spełnienia warunków jej poprawności, a kończąc na braku  

wariantowych estymacji uwzględniających różne kombinacje zmiennych 

objaśniających;   

uważam, że rozprawa doktorska mgr Kamila Pikuła pt. Wpływ migracji czynników produkcji 

na międzynarodową wymianę towarową w różnych systemach gospodarczych, nie spełnia 

wymogów stawianych rozprawom doktorskim zgodnie z Ustawą o stopniach i tytule 

naukowym z 14 marca 2003 r. 

 

Włodzimierz Siwiński 

 
 


