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Het zwaartekrachtmodel (Gravity model) wordt veel gebruikt voor het in kaart brengen van bilaterale 

exportstromen. Dit is in staat om de data goed uit te leggen en heeft daarnaast ook een goede theoretische 

onderbouwing. Echter, het empirische en theoretische zwaartekrachtmodel zijn sterk vervlochten. Dit 

bemoeilijkt de interpretatie en identificatie van belangrijke variabelen in het model. In deze dissertatie zal 

ik in drie verschillende hoofdstukken een start maken met het ontvlechten van het zwaartekrachtmodel. 

Elk hoofdstuk bespreekt een aspect van het model en stelt een oplossing voor om dit te ontvlechten. Dit 

stelt mij onder andere in staat om de impact van vier verschillende Brexit-scenario's te onderzoeken.  

In Hoofdstuk 2 introduceer ik de “ontvlechtingsnormalisatie”. Fixed effects (FE) in paneldatamodellen 

overlappen elkaar en verhinderen de identificatie van de impact van “constante” regressoren. Dit zijn 

regressoren die constant zijn over landen in een panel van landen met tijdseffecten. In de traditionele 

aanpak laat men enkele FE en constante regressoren weg uit het model door hun impact op nul te 

normaliseren. Als alternatief introduceer ik de ontvlechtingsnormalisatie. Dit houdt in dat ik de FE en, 

indien aanwezig, de constante regressoren onafhankelijk van elkaar maak. De ontvlochten FE zijn 

makkelijker te interpreteren. Bovendien kan ik gebruik maken van de constante regressoren en de 

resulterende FE verkleinen. Als de FE gelijk aan nul zijn, zijn de ware impacts van de constante 

regressoren geïdentificeerd. Ontvlechtingsnormalisatie faciliteert daarom identificatie en dit kan ik testen. 

Deze nieuwe aanpak pas ik toe op een zwaartekrachtmodel van de export van OESO-landen naar de VS. 

De drie constante regressoren (1) BBP van de VS, (2) BBP van de wereld en (3) de effectieve wisselkoers 

van de VS zijn niet geïdentificeerd vanwege de tijdseffecten. Mijn resultaten laten zien dat de constante 

regressoren 98% van de tijdseffecten verklaren, zodat de constante regressoren overbodig zijn. Zodoende 

bewerkstelligt dit identificatie. 

In Hoofdstuk 3 leid ik een nieuwe reële zwaartekrachtvergelijking af en verkrijg ik enkele nieuwe 

inzichten, die tot nog toe verborgen zaten in de standaard nominale specificatie. Het belangrijkste inzicht 

is dat zowel de reële effectieve wisselkoers (REER) van de exporteur en, via de ruilvoet van de importeur, 

de REER van de importeur van belang zijn. Daarnaast kan de substitutie-elasticiteit worden 

geïdentificeerd. Ik schat de reële zwaartekrachtvergelijking voor 18 OESO-landen. Hiervoor bereid ik de 

ontvlechtingsnormalisatiemethode uit van een it- naar een ijt-paneldatamodel. Dit gebruik ik om alle 

variabelen die uit de theorie volgen te benutten, ondanks een brede set van FE. Ik concludeer dat beide 

REER's belangrijk zijn en schat een substitutie-elasticiteit van 1,5. Als ik zoals gebruikelijk homogene 

parameters aanneem, zijn de overgebleven exporteur-tijd en importeur-tijd variaties nog steeds 

substantieel. Dit verbetert als ik deze restrictieve aanname laat vallen. Nu kunnen respectievelijk 64 en 

70% van de exporteur-tijd en importeur-tijd variaties worden verklaard en hiermee het merendeel van de 

multilaterale weerstanden. Ontvlechtingsnormalisatie helpt om een beter idee te geven van zaken die nog 

steeds niet verklaard worden door de theorie. 

Tot slot ontwikkel ik in Hoofdstuk 4 een index voor economische integratie die rekening houdt met de 

graduele en bilaterale aspecten: de Graduele en Bilaterale Integratie (GABI) index. Het graduele aspect 

vangt de verschillen in diepte en het pad van de vijf stadia van economische integratie op. Dit is een 

verbetering ten opzichte van de binaire dummy-variabelen. Het bilaterale aspect staat verschillen tussen 

landenparen toe. Dit is niet mogelijk met de beschikbare multilaterale indices in de bestaande literatuur. 

Ik pas de GABI-index toe in een zwaartekrachtmodel voor 18 OESO-landen en schat de impact van de 



vijf stadia op export. De schattingen van deze vijf stadia stellen mij in staat vier verschillende Brexit-

scenario's te onderzoeken in een algemene evenwichtsanalyse, van een zachte Brexit tot één die uitloopt 

in een vechtscheiding. In het laatste scenario concludeer ik dat de reële export van het Verenigd 

Koninkrijk significant afneemt met 32% op de lange termijn. In andere EU-landen daalt de reële export 

ook, terwijl deze stijgt in de niet-EU-landen ten gevolge van handelsverlegging. Op dezelfde manier 

onderzoek ik ook toekomstige vrije handelsverdragen zoals het Trans-Atlantisch Vrijhandels- en 

Investeringsverdrag (TTIP). 


