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1. Wprowadzenie

Celem prezentowanego opracowania jest próba statystycznej analizy wpływu 
tzw. efektu grawitacyjnego oraz technicznego uzbrojenia pracy na przestrzenne 
zróżnicowanie wydajności pracy1 w 28 krajach UE w latach 2000–20122. Analizy 
te bazują na koncepcji makroekonomicznej funkcji produkcji Cobba-Douglasa 
rozszerzonej o efekt grawitacyjny3.
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** Prof. dr hab., Ekonomii Matematycznej, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, 
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1 Poziom wydajności pracy utożsamiany będzie dalej z realnym PKB na pracującego z badań 
aktywności ekonomicznej ludności (Labour Force Survey). Natomiast techniczne uzbrojenie 
pracy – z oszacowaniami kapitału rzeczowego na pracującego.

2 Wybór tego przedziału czasu wynikał z dostępności odpowiednich danych statystycznych, do-
tyczących inwestycji w krajach UE, które były niezbędne do oszacowania kapitału rzeczowego 
w tych krajach, na stronie: http://w3.unece.org/pxweb/dialog/Saveshow.asp?lang=1; stan na 
dzień 15.02.2014 r. Oszacowanie zasobu kapitału rzeczowego w latach 2000–2012 było bowiem 
możliwe wyłącznie na bazie danych statystycznych dotyczących inwestycji w latach 90. XX w.

3 Zamknięty od strony procesów akumulacji kapitału model wzrostu typu Solowa (R.M. Solow, 
A Contribution to the Theory of Economic Growth, Quarterly Journal of Economics, February 
1956) z efektem grawitacyjnym (o konstrukcji bardzo zbliżonej do analiz prezentowanych 
w tym opracowaniu) zaproponowany został w pracy: K. Mroczek, T. Tokarski, M. Trojak, 
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W analizach makroekonomicznych przyjmuje się zaś założenie, że efekt 
grawitacyjny łączący dwa kraje (przez analogię do prawa grawitacji Newtona) 
jest wprost proporcjonalny do iloczynu potencjału ekonomicznego tych krajów 
(mierzonego np. wartością kapitału rzeczowego lub technicznego uzbrojenia 
pracy) oraz odwrotnie proporcjonalny do kwadratu odległości geograficznej 
dzielącej owe kraje (najczęściej ich stolice). Dlatego też kraje o wysokim poten-
cjale ekonomicznym położone blisko siebie silniej oddziałują na siebie niż kraje 
o niskim potencjale ekonomicznym położone daleko od siebie4.

Struktura opracowania przedstawia się następująco. W punkcie 2 opisane 
jest przestrzenne zróżnicowanie efektu grawitacyjnego w krajach UE w latach 
2000–2012. Punkt 3 zawiera opisowe analizy przestrzennego zróżnicowania 
oszacowań technicznego uzbrojenia i wydajności pracy w rozważanych w artykule 
gospodarkach. W punkcie 4 znajdują się wyniki statystycznych analiz oddziały-
wania efektu grawitacyjnego oraz technicznego uzbrojenia pracy na przestrzenne 
zróżnicowanie wydajności pracy w krajach UE. W ostatnim, 5 punkcie znaleźć 
można podsumowanie prowadzonych rozważań oraz ważniejsze wnioski.

2. Przestrzenne zróżnicowanie efektu grawitacyjnego w krajach UE

W prowadzonych dalej rozważaniach wyróżniono dwa rodzaje efektów grawita-
cyjnych, tzw. indywidualne efekty grawitacyjne oraz łączne efekty grawitacyjne. 
Indywidualne efekty grawitacyjne, łączące kraj i z krajem j, określa równanie:
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gdzie: 
kit oraz kjt – wartość technicznego uzbrojenia pracy w kraju i oraz j w tys. USD 
cenach stałych i przy PPP z roku 20055 w roku t,
dij – odległość (w linii prostej) łącząca stolicę kraju i ze stolicą kraju j. 

Grawitacyjny model wzrostu gospodarczego, oprac. prezentowane 6 lutego 2014 r. na semina-
rium KEM UEP (przekazane do druku w Gospodarce Narodowej).

4 Por. np. J. Tinbergen, Shaping the World Economy: Suggestions for an International Economic 
Policy, The Twentieth Century Fund, New York 1962; K. Pulliainen, A World Trade Study. An 
Econometric Model of the Pattern of Commodity Flows in International Trade in 1948–1960, 
Ekonomiska Samfundet Tidskrift 1963/2; H. Linnemann, An Econometric Study of International 
Trade Flows, North-Holland Publishing Company, Amsterdam 1963; K. Mroczek, T. Tokarski, 
M. Trojak, Grawitacyjny…

5 Źródło: dane statystyczne na stronie: http://w3.unece.org/pxweb/dialog/Saveshow.asp?lang=1; stan 
na dzień 15.02.2014 r. Zaproponowany przez autorów sposób wyszacowania wartości kapitału 
rzeczowego w poszczególnych gospodarkach zostanie przedstawiony w dalszej części opracowania.
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Odległość dij policzono (korzystając z twierdzenia Pitagorasa) ze współrzęd-
nych geograficznych stolic poszczególnych krajów UE. Dlatego też odległość ta 
wyrażona jest w minutach geograficznych (dalej ming). Płynie stąd wniosek, iż 
indywidualne efekty grawitacyjne (podobnie jak łączne efekty grawitacyjne – por. 
równanie (2)) wyrażone są w mln USD2/ming2.

Natomiast łączny efekt grawitacyjny (dotyczący i-tej gospodarki) definiowany 
jest (podobnie jak ma to miejsce w pracy Mroczek, Tokarskiego, Trojaka6) jako 
średnia geometryczna z indywidualnych efektów grawitacyjnych, czyli:
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gdzie:

id  – średnia geometryczna z odległości stolicy i-tego kraju unijnego od stolic 
pozostałych krajów UE.

Ponieważ w badanym źródle7 autorzy nie znaleźli danych dotyczących za-
sobów kapitału rzeczowego, zatem zasoby tego kapitału, niezbędne do policze-
nia technicznego uzbrojenia pracy w równaniach (1–2), wyszacowano według 
następującej procedury.

Wykorzystano tożsamość przyrostów zasobów kapitałowych postaci8:

 1--=D ttt KIK d  (3)
gdzie: 
Kt – zasób kapitału w roku t, 
It – strumień inwestycji w zasób Kt, 
δ  (0;1)stopa deprecjacji kapitału rzeczowego. 

Z równania (3) wynika, że spełnione są związki:

Kt = It + (1– δ) Kt–1,

co prowadzi do zależności:
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6 K. Mroczek, T. Tokarski, M. Trojak, Grawitacyjny…
7 http://w3.unece.org/pxweb/dialog/Saveshow.asp?lang=1; stan na dzień 15.02.2014 r.
8 Dla uproszczenia zapisów pomięto subskrypty i odnoszące się do kolejnych krajów.
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Ponieważ wyrażenia ( )τδ−1  w równaniu (4) są elementami malejącego 
ciągu geometrycznego, zaś zazwyczaj 1−> tt II , zatem wyrażenia ( ) τ

τδ −− tI1  
są elementami pewnego malejącego ciągu, którego kolejne elementy są zbieżne 
do zera. Dlatego też zachodzi przybliżona równość:
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przy czym im większe jest n, tym lepsze (bardziej dokładne) jest przybliżenie  (5). 
Ponieważ w badanym źródle9 udostępniono dane o inwestycjach w krajach UE za 
lata 1990–2012, zatem celem oszacowania kapitału rzeczowego za lata 2000–2012 
autorzy wykorzystali równanie (9), przyjmując n = 9 i stopę deprecjacji kapitału 
δ na poziomie równym 5%10.

Mapa 1 ilustruje państwa UE pogrupowane w grupach kwartylowych ze 
względu na siłę łącznego efektu grawitacyjnego przeciętnie w latach 2000–2012. 

Większość gospodarek UE o największym potencjale ekonomicznym 
położona jest w centrum Europy w stosunkowo niewielkiej odległości od 
siebie. Ma to bardzo duży wpływ na rozmieszczenie sił grawitacyjnych 
w państwach UE. Kraje, w których łączny efekt grawitacyjny był najsilniejszy, 
skupiają się w  centralnej części Europy. Były to: Austria (średnio w latach 
2000–2012 0,0397 mln USD2/ming2), Słowacja (0,0260 mln USD2/ming2), 
Luksemburg (0,0254 mln USD2/ming2), Czechy (0,0235 mln USD2/ming2), 
Słowenia (0,0235 mln USD2/ming2), Niemcy (0,0216 mln USD2/ming2) oraz 
Belgia (0,0201 mln USD2/ming2). 

Nieco słabszy łączny efekt grawitacyjny odnotowano w państwach znajdu-
jących się w większej odległości od centrum grawitacyjnego, ale w większości 
graniczących z państwami należącymi do pierwszego kwartyla tj. w Chorwacji 
(0,0196 mln USD2/ming2), we Włoszech (0,0176 mln USD2/ming2), w Holandii 
(0,0171 mln USD2/ming2), na Węgrzech (0,0169 mln USD2/ming2), w Danii 
(0,0158 mln USD2/ming2) oraz Francji (0,0136 mln USD2/ming2), a także Szwecji 
(0,0112 mln USD2/ming2).

 9 http://w3.unece.org/pxweb/dialog/Saveshow.asp?lang=1; stan na dzień 15.02.2014 r.
10 Policzone na podstawie równania (5) szacunki zasobów kapitału rzeczowego są jedynie przybli-

żoną wartością owej zmiennej makroekonomicznej. Jednak ponieważ faktycznie przybliżenia te 
uwzględniają jedynie zasoby kapitału rzeczowego, powstałe na skutek inwestycji realizowanych 
w ciągu ostatnich dziesięciu lat, zatem zazwyczaj opisują one względnie najnowocześniejsze 
(a – tym samym – najbardziej produktywne) zasoby kapitałowe.
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MAPA 1: Łączny efekt grawitacyjny w krajach UE w latach 2000–2012 (mln USD2/ming2)

Źródło: obliczenia własne na podst. danych ze strony: http://w3.unece.org/pxweb/dialog/; stan 
na dzień 15.02.2014 r.

W trzecim kwartylu ze względu na łączny efekt grawitacyjny znaj-
dowały się następujące kraje: Finlandia (0,0108 mln USD2/ming2), Pol-
ska (0,0106 mln USD2/ ing2), Grecja (0,0086 mln USD2/ming2), Estonia 
(0,0085 mln USD2/ ing2), Wielka Brytania (0,0085 mln USD2/ming2), Malta 
(0,0081 mln USD2/ ming2) oraz Irlandia (0,0071 mln USD2/ming2). Łączny efekt 
grawitacyjny w tych państwach był niższy niż mediana owego efektu w krajach UE. 

Najniższym łącznym efektem grawitacyjnym charakteryzowały się zaś 
państwa leżące na obrzeżach geograficznych UE (tym samym najbardziej 
oddalone od centrum grawitacyjnego): Łotwa (0,0071 mln USD2/ming2), Li-

0,0197 – 0,0397
0,0109 – 0,0196
0,0071 – 0,0108
0,0030 – 0,0071
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twa (0,0070 mln USD2/ming2), Hiszpania (0,0069 mln USD2/ming2), Bułgaria 
(0,0047 mln USD2/ming2), Rumunia (0,0045 mln USD2/ming2), Portugalia 
(0,0031 mln USD2/ming2) oraz Cypr (0,0030 mln USD2/ming2).

3. Przestrzenne zróżnicowanie technicznego uzbrojenia pracy  
i wydajności pracy w krajach UE

Mapa 2 przedstawia przestrzenne zróżnicowanie oszacowań technicznego uzbro-
jenia pracy w krajach UE średnio w latach 2000–2012.

Najwyższym poziomem oszacowań technicznego uzbrojenia pracy w UE 
charakteryzował się Luksemburg (średnio w latach 2000–2012 149,9 tys. 
USD), na drugiej pozycji uplasowała się Irlandia (140,1 tys. USD). Wysokie 
wartości oszacowań technicznego uzbrojenia pracy zostały odnotowane także 
w Hiszpanii (130,8 tys. USD), Austrii (128,9 tys. USD), w pozostałych – poza 
Luksemburgiem – państwach Beneluksu: Belgii (126,4 tys. USD) oraz Holandii 
(108,5 tys. SD), a także we Włoszech (113,2 tys. USD). 

Powyżej mediany państw UE ze względu na oszacowania analizowanej tu 
zmiennej makroekonomicznej znalazły się także: Francja (106,4 tys. USD), 
Finlandia (102,7 tys. USD), Niemcy (100,9 tys. USD), Dania (98,2 tys. USD), 
Grecja (94,5 tys. USD), Słowenia (93,9 tys. USD) oraz Malta (91,7 tys. USD).

Kolejne państwa UE, takie jak Szwecja (91,5 tys. USD), Czechy 
(89,5 tys. USD), Wielka Brytania (89,0 tys. USD), Portugalia (86,8 tys. USD), 
Słowacja (82,8 tys. USD), Cypr (74,5 tys. USD) czy Estonia (71,1 tys. USD), 
zakwalifikowały się do trzeciego kwartyla państw UE zestawionych ze względu 
na omawianą zmienną. 

Najniższym średnim poziomem oszacowań technicznego uzbrojenia pracy 
wśród krajów UE charakteryzowała się Bułgaria (32,6 tys. USD). Niski średni 
poziom omawianej zmiennej makroekonomicznej odnotowały także pozostałe 
państwa byłego bloku socjalistycznego, które obecnie wchodzą w skład UE, czyli: 
Chorwacja (70,7 tys. USD), Węgry (66,4 tys. USD), Polska (54,6 tys. USD), 
Litwa (52,0 tys. USD), Łotwa (50,6 tys. USD) oraz Rumunia (36,1 tys. USD). 
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MAPA 2: Oszacowania technicznego uzbrojenia pracy w krajach UE w latach 2000–2012 (tys. USD, 
ceny stałe 2005 przy PPP)

Źródło: obliczenia własne na podst. danych ze strony: http://w3.unece.org/pxweb/dialog/; stan 
na dzień 15.02.2014 r.

Z uwagi na to, że poziom technicznego uzbrojenia pracy – zgodnie z koncepcją 
makroekonomicznej funkcji produkcji11 – przekłada się na poziom wydajności 
pracy w danym kraju, zatem zaprezentowane na mapie 3 przestrzenne zróżni-
cowanie średnich wartości wydajności pracy w krajach UE w latach 2000–2012 
było bardzo zbliżone do omówionego w poprzednich akapitach zróżnicowania 
średniego poziomu oszacowań kapitału na pracującego. 

11 Por. np. E. Żółtowska, Funkcja produkcji. Teoria, estymacja, zastosowania, Wyd. UŁ, Łódź 
1997.

 106,5 – 149,9
 91,6 – 106,4
 70,8 – 91,5
 32,6 – 70,7
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Najwyższym poziomem wydajności pracy wśród państw UE charaktery-
zowały się: zatem: Luksemburg (średnio w latach 2002–2012 99,2 tys. USD), 
Irlandia (82,4 tys. USD), Belgia (78,7 tys. USD), Austria (71,6 tys. USD), Francja 
(70,3 tys. USD), Holandia (69,1 tys. USD) oraz Wielka Brytania (68,7 tys. USD). 

Wydajność pracy powyżej mediany UE odnotowały również kraje skandy-
nawskie: Szwecja (66,8 tys. USD) oraz Finlandia (66,5 tys. USD) a także Niemcy 
(66,4 tys. USD), Dania (63,6 tys. USD) oraz kraje Europy Południowej: Włochy 
(67,3 tys. USD), Hiszpania (63,2 tys. USD) i Grecja (57,6 tys. USD).

MAPA 3: Wydajność pracy w krajach UE w latach 2000–2012 (tys. USD, ceny stałe 2005 przy PPP) 

Źródło: obliczenia własne na podst. danych ze strony: http://w3.unece.org/pxweb/dialog/; stan 
na dzień 15.02.2014 r.

67,4 – 99,2
57,6 – 67,3
39,7 – 57,5
22,0 – 39,6
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Do trzeciej grupy kwartylowej ze względu na poziom wydajności pracy nale-
żały następujące państwa: Malta (57,5 tys. USD), Cypr 51,6 tys. USD), Słowenia 
(50,2 tys. USD), Portugalia (44,8 tys. USD), Czechy (44,6 tys. USD), Słowacja 
(43,6 tys. USD) oraz Chorwacja (42,3 tys. USD). 

Podobnie, jak w przypadku kapitału na pracującego, najniższą wydajnością 
pracy charakteryzowały się państwa Europy Środkowej i Wschodniej, które 
obecnie znajdują się w strukturach UE, czyli: Węgry (39,6 tys. USD), Pol-
ska (38,0 tys. USD), Estonia (36,3 tys. USD), Litwa (34,5 tys. USD), Łotwa 
(29,5 tys. USD), Bułgaria (22,1 tys. USD) oraz Rumunia (22,0 tys. USD).

Wykres 1 ilustruje zależność występującą pomiędzy logarytmem natural-
nym z wartości oszacowań technicznego uzbrojenia pracy oraz logarytmem 
naturalnym z wartości wydajności pracy w krajach UE w latach 2000–2012. Na 
podstawie rozkładu danych empirycznych, zaprezentowanego na tym wykresie, 
można stwierdzić, że istniała silna, dodatnia zależność pomiędzy analizowanymi 
zmiennymi makroekonomicznymi. Ponadto potwierdzeniem tej obserwacji jest 
współczynnik korelacji Pearsona, który dla omawianych zmiennych wynosi 0,929.

WYKRES 1: Korelogram ln(k) i ln(y) w państwach UE w latach 2000–2012

Objaśn ien ia: k – oszacowania technicznego uzbrojenia pracy, y – wydajność pracy.

Źródło: obliczenia własne na podst. danych ze strony: http://w3.unece.org/pxweb/dialog/; stan 
na dzień 15.02.2014 r.
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4. Oddziaływanie efektu grawitacyjnego na zróżnicowanie  
wydajności pracy w krajach UE12

Analizując oddziaływanie zróżnicowania efektu grawitacyjnego oraz oszacowań 
technicznego uzbrojenia pracy na zróżnicowanie wydajności pracy w krajach UE 
w latach 2000–2012, autorzy wykorzystali funkcję produkcji Cobba–Douglasa 
daną wzorem:

 
aa -= 1

itititit LKAY  (6)
gdzie: 
Yit – wielkość produkcji w kraju i w roku t, 
Kit – zasób kapitału rzeczowego, 
Lit – liczba pracujących, 
Ait – łączna produkcyjność czynników produkcji (total factor productivity dalej 

TFP), 

( )1;0∈α  – elastyczność produkcji względem nakładów kapitału rzeczowego 
lub (na gruncie marginalnej teorii podziału Clarka) udział nakładów kapitałowych 
w wytworzonym produkcie. 

Ponadto założono, że TFP zależne jest od siły działania efektu grawitacyjnego, 
zgodnie z następującym równaniem:

 
b

itit fBA =  (7)
gdzie: 
B > 0 – stała niemająca bezpośredniej interpretacji ekonomicznej, 

( )1;0∈β  – elastyczność TFP względem efektu grawitacyjnego13.

Rzecz jasna autorzy zdają sobie sprawę, że efekt grawitacyjny nie jest jedynym 
czynnikiem, który wpływa na TFP. Zgodnie bowiem z modelami wzrostu Luca-
sa14 lub Mankiwa–Romera–Weila15, wielkość ta zależna jest również od zasobu 

12 Podobne oszacowania makroekonomicznej funkcji produkcji w polskich województwach 
znajdują się w: K. Mroczek, T. Tokarski, M. Trojak, Grawitacyjny…

13 By model wzrostu typu Solowa z efektem grawitacyjnym charakteryzował się asymptotyczną 
stabilnością, elastyczność β musi być mniejsza od 2

1 – a (por. K. Mroczek, T. Tokarski, M. Tro-
jak, Grawitacyjny…), co znajduje swoje potwierdzenie w prezentowanych dalej oszacowaniach 
parametrów funkcji (9).

14 Por. R.E. Lucas, On the Mechanics of Economics Development, Journal of Monetary Econom-
ics, July 1988 lub idem, Wykłady z teorii wzrostu gospodarczego, C.H. Beck, Warszawa 2010.

15  N.G. Mankiw, D. Romer, D.N. Weil, A Contribution to the Empirics of Economic Growth, 
Quarterly Journal of Economics, May 1992.
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kapitału ludzkiego bądź też – tak jak to ma miejsce w modelu Nonnemana-Van-
houdta16 – od różnych, substytucyjnych w stosunku do siebie, zasobów kapita-
łu17. Ponieważ jednak celem prezentowanego opracowania jest próba określenia 
wpływu efektu grawitacyjnego na zróżnicowanie wydajności pracy na gruncie 
makroekonomicznej funkcji produkcji, zatem przyjęto założenie upraszczające, 
iż TFP zależy jedynie od owego efektu.

Po wstawieniu równania (7) do zależności (6) i podzieleniu uzyskanego 
wówczas związku przez Lit > 0, uzyskuje się funkcję wydajności pracy (uzależnia-
jącą wydajność pracy yit od efektu grawitacyjnego fit

 i technicznego uzbrojenia 
pracy kit) w postaci:

ab
ititit kfBy =

którą można zapisać również następująco18:

 ititit kfby lnlnln ab ++=  (8)

gdzie: 
b = ln B  R  Funkcję (8) można rozszerzyć o efekt dywersyfikacji stałej19 i za-
pisać następująco20:

 
itit

j
jjit kfdbby lnlnln ab +++= ĺ  (9)

gdzie: 
dj – zmienne zerojedynkowe dla gospodarek niebazowych, 
bj – parametry będące korektami na stałą b w gospodarkach niebazowych. 

16 W. Nonneman, P. Vanhoudt, A Further Augmentation of the Solow Model and the Empirics 
of Economic Growth for the OECD Countries, Quarterly Journal of Economics, August 1996.

17 Por. też np. K. Malaga, P. Kliber, Konwergencja i nierówności regionalne w Polsce w świetle 
neoklasycznych modeli wzrostu, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2007; T. Tokarski, Matematyczne 
modele wzrostu gospodarczego (ujęcie neoklasyczne), Wyd. UJ, Kraków 2009; idem, Ekonomia 
matematyczna. Modele makroekonomiczne, PWE, Warszawa 2011; K. Mroczek, T. Tokarski, 
Przestrzenne zróżnicowanie technicznego uzbrojenia pracy, wydajności pracy i łącznej produk-
cyjności czynników produkcji w Polsce w latach 1995–2009, SPE 2013/LXXXVIII lub iidem, 
Regionalne zróżnicowanie kapitału ludzkiego w Polsce, SPE 2013/LXXXIX.

18 Parametry α i β w funkcjach wydajności pracy (8) oraz (9) można interpretować ekonomicznie 
jako elastyczności wydajności pracy względem (odpowiednio) technicznego uzbrojenia pracy 
oraz efektu grawitacyjnego.

19 Por. np. R.S. Pindyck, D.L. Rubinfeld, Econometrics Models and Economic Forecast, McGraw-
Hills, New York 1991, s. 223–226.

20 Uwzględnienie efektu dywersyfikacji stałej w rozważanej funkcji wydajności pracy pozwala na 
określenie wpływu innych czynników – poza efektem grawitacyjnym i technicznym uzbrojeniem 
pracy – na przestrzenne zróżnicowanie wydajności pracy w krajach UE.
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Gospodarką bazową w prezentowanych dalej analizach statystycznych była 
gospodarka Luksemburga.

Oszacowane metodą najmniejszych kwadratów (dalej MNK) parametry 
równań (8–9), przedstawione są w tabeli 1. 

TABELA 1: Oszacowane MNK parametry równań (8–9)

Zmienna objaśniająca Zmienna objaśniana: ln y

stała 5,140*

(46,825)
5,550*

(158,518)
0,273*

(3,461)
2,461*

(35,930)
–0,0805

(–0,579)
3,451*

(11,495)
efekt dywersyfikacji 
stałej nie tak nie tak nie tak

fln
0,265*

(11,029)
0,258*

(29,570) – – –0,0394*

(–3,070)
0,0868*

(3,383)

lnk – – 0,830*

(46,845)
0,426*

(31,741)
0,869*

(39,964)
0,293*

(7,033)
R2

skor. R2
0,251
0,249

0,985
0,984

0,858
0,858

0,987
0,985

0,862
0,861

0,987
0,986

liczba obserwacji 364

Objaśn ien ia: w nawiasach pod oszacowaniami parametrów podano odpowiednie statystyki 
t-Studenta; * – zmienne istotne statystycznie na 1% poziomie istotności; R2 – współczynnik deter-
minacji; skor. R2 – skorygowany współczynnik determinacji.

Źródło: obliczenia własne.

Z oszacowań tych wyciągnąć można następujące wnioski:
1. W oszacowaniach parametrów równania (8), w którym wśród zmiennych 

objaśniających uwzględniono jedynie efekt grawitacyjny, efekt ów objaśniał 
zróżnicowanie wydajności pracy w ok. 24,9% (por. skor. R2). Natomiast 
samo techniczne uzbrojenie pracy objaśniało zróżnicowanie wydajności 
pracy w ok. 85,8%.

2. Z oszacowań funkcji wydajności pracy jedynie z efektem grawitacyjnym wy-
nika, że elastyczność β równa była ok. 0,258–0,265. Oszacowanie parametru 
α bez efektu grawitacyjnego wynosiło zaś ok. 0,830 (bez efektu dywersyfi-
kacji stałej) lub ok. 0,426 (po uwzględnieniu efektu dywersyfikacji stałej).

3. Natomiast oszacowania parametrów funkcji wydajności pracy, w której 
uwzględniono zarówno efekt grawitacyjny, jak i techniczne uzbrojenie pracy, 
ale bez efektu dywersyfikacji stałej, wskazują, że β  –0,0394, zaś α  0,869. 
Tak nieakceptowane ekonomicznie wartości oszacowań parametrów α i β są, 
jak się wydaje, skutkiem współliniowości pomiędzy ln fit

 a  ln kit (współczyn-
nik korelacji pomiędzy owymi zmiennymi wynosił ok. 0,594).
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4. Uwzględnienie zaś efektu dywersyfikacji stałej prowadzi do tego, że wartość 
elastyczności wydajności pracy względem technicznego uzbrojenia pracy 
spada do 0,293 (co jest wartością zbliżoną do elastyczności α uzyskanej 
w znanym artykule Solowa21), natomiast względem efektu grawitacyjnego – 
do 0,0868. Płynie stąd wniosek, iż siła oddziaływania efektu grawitacyjnego 
na wydajność pracy (mierzona elastycznością β) stanowiła prawie 30% siły 
oddziaływania technicznego uzbrojenia pracy (mierzonej elastycznością α).

5. Podsumowanie

Prowadzone w pracy rozważania można podsumować następująco:
 I. Efekt grawitacyjny w analizach makroekonomicznych sprowadza się do tego, 

iż zakłada się, że gospodarki wzajemnie oddziałują na siebie z siłą wprost 
proporcjonalną do iloczynu ich potencjału ekonomicznego oraz odwrotnie 
proporcjonalnie do kwadratu odległości między nimi.

 II. W 28 krajach UE efekt grawitacyjny w latach 2000–2012 najsilniejszy był 
w Niemczech wraz z ich najbliższym otoczeniem geograficznym.

 III. Jeśli zaś chodzi o zróżnicowanie technicznego uzbrojenia pracy i wydajności 
pracy, to zmienne te kształtowały się na znacznie wyższym poziomie w kra-
jach UE sprzed jej rozszerzenia w 2004 roku, niż w przypadku krajów, które 
weszły do UE w roku 2004 lub później.

 IV. Statystyczne analizy wpływu efektu grawitacyjnego i technicznego uzbrojenia 
pracy na zróżnicowanie wydajności pracy w krajach UE wskazują, iż efekt 
grawitacyjny opisywał zróżnicowanie produktu na pracującego w ok. 25%, zaś 
techniczne uzbrojenie pracy objaśniało produkt na pracującego w ok. 86%. Co 
więcej, siła oddziaływania efektu grawitacyjnego na zróżnicowanie wydajności 
pracy okazała się, po pierwsze, istotna statystycznie oraz, po drugie, była ponad 
trzykrotnie słabsza od siły oddziaływania technicznego uzbrojenia pracy.

 V. Wynika stąd, iż do tego, by kraje byłego bloku wschodniego (często położo-
ne peryferyjnie w stosunku do reszty gospodarek UE) szybko goniły kraje 
tzw. starej Unii (zgodnie z wnioskami płynącymi z neoklasycznych modeli 
wzrostu gospodarczego), niezbędne są znacznie wyższe stopy inwestycji 
w gospodarkach biedniejszych niż w bogatszych. Inwestycje te powinny, 
z jednej strony, podnieść techniczne uzbrojenie pracy oraz, z drugiej strony, 
podnieść produktywność technicznego uzbrojenia pracy drogą wzmocnienia 
działania efektu grawitacyjnego na wydajność pracy.

21 R.M. Solow, Technical Change and the Aggregate Production Function, Review of Economics 
and Statistics, August 1957.
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INFLUENCE OF GRAVITY EFFECT AND CAPITAL-LABOUR RATIO ON THE DIVERSITY  
OF LABOUR PRODUCTIVITY IN EU COUNTRIES 

( S u m m a r y )

The aim of the research is to conduct a statistical analysis of the influence of so called gravity ef-
fect and capital-labour ratio on regional diversification of labour productivity in 28 EU countries 
between 2000 and 2012. The analysis is based on a macroeconomic concept of Cobb-Douglass 
production function extended by mentioned before gravity effect. We assume (per analogium to 
Newton gravity law) that gravity effect which joins two countries is directly positively related 
to economic potential of both countries and reversely related to the squared geographic distance 
between them. Hence, countries with strong economic potential and close borders, have stronger 
economic influence on each other, than countries with low economic potential with big distance 
between them.

The work consists of a description of diversification of gravity effect, capital-labour ratio and 
labour productivity in EU countries from 2000 to 2012. Moreover, the a statistical analysis of the 
influence of gravity effect and capital-labour ratio on labour.
Keywords: gravity effect, labour productivity, capital-labour ratio, production funkction 
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