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1. Wstęp

W ostatnich kilkunastu latach, wraz z postępem globalizacji, wyraźnie przy-
spieszył rozwój badań nad handlem międzynarodowym. W znaczącym stopniu 
przyczyniły się do tego nowatorskie ujęcia teoretyczne P. Krugmana i M. Melit-
za1. Prace Krugmana, za które otrzymał nagrodę Nobla, pozwoliły zrozumieć, 
dlaczego kraje na porównywalnym poziomie rozwoju gospodarczego (np. w Eu-
ropie Zachodniej) handlują ze sobą eksportując i importując towary z tej samej 
gałęzi gospodarki (np. samochody). Natomiast Melitz, wykorzystując podejście 
Krugmana, sprowadził teoretyzowanie na temat handlu z zagranicą do szczebla 
mikroekonomicznego i wyjaśnił, dlaczego nie wszystkie przedsiębiorstwa z danej 
gałęzi handlują z zagranicą, a robią to jedynie nieliczne – te, które są większe 
i bardziej efektywne.

Opierając się na koncepcjach Krugmana i Melitza, inni ekonomiści opra-
cowali wiele modeli bardziej pasujących do współczesnych realiów wymiany 

* Prof. zw. dr hab., Katedra Wymiany Międzynarodowej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 
uniwersytet Łódzki; e-mail: jswierk@uni.lodz.pl

1 P. Krugman, Increasing Returns, Monopolistic Competition, and International Trade, Journal 
of International Economics 1979/4, s. 469–479; idem, Scale Economies, Product Differentia-
tion, and the Pattern of Trade, American Economic Review 1980/5, s. 950–959 oraz M. Melitz, 
The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity, 
Econometrica 2003/6, s. 1695–1725.
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międzynarodowej niż wcześniejsze konstrukcje wywodzące się z tradycji neokla-
sycznej2. W tej tzw. nowej nowej teorii handlu (NNTh) gospodarka funkcjonuje 
zgodnie z regułami konkurencji monopolistycznej, a przedsiębiorstwa różnią się 
między sobą funkcjami kosztów3. Dzięki temu stworzone zostały konceptualne 
podstawy do badania nie tylko samej wymiany towarów, ale także działalności 
przedsiębiorstw międzynarodowych4. Teoria handlu znalazła więc dodatkowe 
zastosowanie, stając się narzędziem, przy pomocy którego ekonomiści próbują 
objaśnić internacjonalizację przedsiębiorstw, co było dotąd domeną specjalistów 
od biznesu międzynarodowego. 

W świetle NNTh internacjonalizacja przedsiębiorstwa zależy od relacji 
między poziomem produktywności a wielkością kosztów, które trzeba ponieść 
specjalnie w związku z obecnością na runku zagranicznym. Części tych kosztów 
nie da się już odzyskać (wyszukanie kontrahentów, spełnienie norm technicznych), 
część ma charakter operacyjny (droższy transport), zaś część wiąże się z wyż-
szym ryzykiem działania w obcym środowisku regulacyjnym. W każdej gałęzi 
potencjalni eksporterzy, importerzy i inwestorzy bezpośredni porównują koszty 
z możliwościami ich sfinansowania, a następnie odpowiednio ukierunkowują 
swoją aktywność biznesową. Skutkiem tej selekcji, jednostki o produktywności 
poniżej progu kosztowego pozostają na rynku krajowym (najsłabsze kończą dzia-
łalność), natomiast podmioty o produktywności przekraczającej próg wchodzą 
na rynek zagraniczny, gdzie zwiększają produkcję i zyski. Tam następuje kolej-
na runda selekcji, w wyniku której w gałęzi zostają tylko jednostki najbardziej 
efektywne. Przejmowanie zasobów przez konkurentów nadal utrzymujących 
się w grze rynkowej poprawia wyniki ekonomiczne gałęzi i całej gospodarki. 
Minimalny poziom produktywności, zapewniający rozwój przedsiębiorstwu 
działającemu na rynku zagranicznym, zależy od formy internacjonalizacji. 

2 Przegląd tych prac zob. np. E. Helpman, Foreign Trade And Investment: Firm-Level Perspec-
tives, NBER Working Paper 2013/19057, http://www.nber.org/papers/w19057; stan na dzień 
18.08.2014 r.

3 Za sprawą tego założenia w NNTh dopuszcza się swobodę wejścia i wyjścia przedsiębiorstwa 
z gałęzi, tak jak w świecie neoklasycznym. Pomija się zatem możliwość występowania oligo-
polistycznych struktur rynku, gdzie przedsiębiorstwa prowadzą ze sobą grę strategiczną. Ich 
zachowania trudniej jest wtedy przedstawić w postaci modelu równowagi ogólnej i pogodzić 
z ujęciem zaproponowanym przez Krugmana i Melitza. Zob. J. Neary, Two and a Half Theories 
of Trade, The World Economy 2010/1 s. 1–19. 

4 Zob. A. Cieślik, Nowa teoria przedsiębiorstwa międzynarodowego w perspektywie historycz-
nej, [w:] A. Cieślik, J.J. Michałek (red), Niedoskonała globalizacja. Czy światowy system 
gospodarczy wymaga gruntownych reform? Księga jubileuszowa Profesora Włodzimierza 
Siwińskiego, Wyd. uW, Warszawa 2014.
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W przypadku eksportu lub importu jest on niższy, natomiast więcej wymagań 
stawia inwestycja bezpośrednia, bo wiąże się z kontrolowaniem działalności 
biznesowej prowadzonej za granicą5. 

Opisany wyżej proces pozwala określić oparty na NNTh nurt dociekań 
nad internacjonalizacją mianem produktywnościowego albo teorią rosnącej 
produktywności6. Badania empiryczne w jego ramach obejmują zwykle próby 
reprezentatywne dla całych krajów7. Także dla Polski opublikowano kilka takich 
prac8. Tymczasem równie potrzebna wydaje się znajomość sytuacji na poziomie 
regionalnym. Dotyczy to państw federalnych i tych unitarnych, w których samo-
rządy terytorialne są wyodrębnionymi i niezależnymi od centrum podmiotami 
władzy. Na przykład w Polsce realizują one własne zadania w sferze ekonomicznej 
i społecznej, korzystając ze znacznych zasobów w postaci własnych środków fi-
nansowych, kapitału rzeczowego oraz pracowników administracji i innych służb 
publicznych9. Dlatego zwłaszcza w województwach, które – tak jak łódzkie – nie 
należą do gospodarczej czołówki w Polsce, wiedza o działalności przedsiębiorstw 
uczestniczących w wymianie międzynarodowej, czyli – zgodnie z NNTh – 
o miejscowej elicie biznesu, jej ekonomicznym znaczeniu, dynamice rozwoju, 
napotykanych ograniczeniach, jest ważna dla powodzenia lokalnie kreowanej 
i realizowanej polityki gospodarczej. Jeśli zapewni ona poprawę poziomu życia 

5 E. Helpman, M. Melitz, S. Yeaple, Exports versus FDI with Heterogenous Firms, American 
Economic Review 2004/1, s. 300–316; D. Greenaway, R. Kneller, Firm Heterogeneity, Ex-
porting And Foreign Direct Investment, The Economic Journal 2007/517, s. 134–161.

6 Innymi podstawami teoretycznymi posługują się specjaliści od biznesu międzynarodowego. 
Za główną determinantę internacjonalizacji uważają szczególne zasoby posiadane przez 
przedsiębiorstwo (ujęcie zasobowe), specyfikę gałęzi, w jakiej działa (ujęcie gałęziowe) i ja-
kość otoczenia instytucjonalnego (ujęcie instytucjonalne). Wszystkie te trzy nurty, niebędące 
przedmiotem uwagi w artykule, i „nurt ekonomiczny” należy traktować jako komplementarne 
wobec siebie. Zob. Y. Wei, N. Zheng, X. Liu, J. Lu, Expanding to outward foreign investment 
or not? A multidimensional analysis of entry mode transformation of Chinese private exporting 
firms, International Business Review 2014/2, s. 356–370.

7 Przegląd badań zob. P. Antràs, S. Yeaple, Multinational Firms And The Structure Of Interna-
tional Trade, NBER Working Paper 2013/18775, http://www.nber.org/papers/w18775; stan na 
dzień 18.02.2014 r.; E. Helpman, Foreign…; S. Redding, Theories Of Heterogeneous Firms 
And Trade, NBER Working Paper 2010/16562, http://www.nber.org/papers/w16562; stan na 
dzień 03.10.2011 r.

8 J. Hagemejer, Czynniki wpływające na decyzje przedsiębiorstw o eksporcie. Analiza danych 
mikroekonomicznych, Bank i Kredyt, lipiec 2006, s. 30–43; idem, M. Kolasa, Internationa-
lisation and Economic Performance of Enterprises: Evidence from Polish Firm-level Data, 
The World Economy 2011/1 s. 74–100; A. Cieślik, J. Michałek, A. Michałek, Determinanty 
działalności eksportowej polskich przedsiębiorstw, Gospodarka Narodowa 2013/7–8, s. 67–84. 

9 E. Wojciechowski, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2012, s. 9.
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mieszkańców, to budując kapitał polityczny może rządzącym regionem ułatwić 
zwycięstwo w kolejnych wyborach samorządowych i dalsze sprawowanie władzy. 

Celem artykułu jest przedstawienie tej części wyników badań nad internacjo-
nalizacją przedsiębiorstw w regionie łódzkim, którą należałoby brać pod uwagę 
przy opracowywaniu polityki przemysłowej dla regionu, a także sformułowanie 
rekomendacji w tym zakresie. Artykuł powstał dzięki projektowi Wpływ produk-
tywności na aktywność międzynarodową firm z województwa łódzkiego, finanso-
wanemu ze środków NCN (umowa nr: 3812/B/h03/2011/40) i zrealizowanemu 
w latach 2011–2014.

2. Produktywność i internacjonalizacja na poziomie województwa

Przed prezentacją wniosków z badania produktywności i internacjonalizacji 
przedsiębiorstw warto przypomnieć kilka informacji charakteryzujących obie 
kategorie na poziomie całego województwa. Znajomość jego sytuacji w bada-
nym okresie będzie pomocna w interpretowaniu i ocenie uzyskanych wniosków. 
1. W 2009 r. w gospodarce województwa, mierzonej wartością dodaną brutto, 

udział rolnictwa i przemysłu przewyższał średnią krajową, natomiast udział 
budownictwa i wszystkich kategorii usług (handel, finanse i ubezpieczenia, 
usługi pozostałe) był poniżej tej średniej10. Oznacza to relatywnie większą 
zależność regionu od sektorów tradycyjnych w porównaniu z całym krajem.

2. Wartość dodana brutto na 1 pracującego we wszystkich rodzajach działalności 
była w Łódzkiem o 12 pkt. proc. mniejsza od średniej dla Polski. Najbliżej 
średniej krajowej znalazło się rolnictwo oraz usługi finansowe i ubezpiecze-
niowe, zaś najgorszy wynik uzyskał przemysł przetwórczy (gorzej o 15 pkt. 
proc. od średniej) i usługi handlowe (gorzej o 12 pkt. proc.)11. Przedsiębiorstwa 
w regionie były więc mało wydajne, co głównie wynika z anachronicznej we-
wnątrzsektorowej struktury produkcji. Dotyczy to zwłaszcza przetwórstwa prze-
mysłowego, w którym wskaźnik wydajności należy do najniższych w Polsce.

3. W 2011 r. wśród 500 największych przedsiębiorstw w Polsce uwzględniono 
14 firm z województwa łódzkiego (najwyżej sklasyfikowaną na 27 miejscu)12. 
Brak tu zatem lokalnych czempionów, choćby jedynie na miarę krajową, któ-
rzy budując sieć kooperantów wśród mniejszych jednostek, mogliby odegrać 
rolę lokomotyw rozwoju gospodarki regionu.

10 Produkt Krajowy Brutto. Rachunki regionalne 2009, GuS, Katowice 2011, s. 63.
11 Ibidem, tabl. 5.
12 Lista 500, Polityka 2012/17/18.
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4. W 2010 r. na 100 tys. mieszkańców województwa przypadało 38 przedsię-
biorstw z kapitałem zagranicznym (PKZ), a w Polsce – 60. PKZ stanowiły 
poniżej 1% liczby przedsiębiorstw prywatnych zarejestrowanych w woje-
wództwie, a zaledwie 138 spośród nich dysponowało kapitałem podstawowym 
przekraczającym 1 mln USD i 67 zatrudniało ponad 250 osób. Tymczasem 
w grupie przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób przychody PKZ 
stanowiły 32%, wynik finansowy – 27%, koszty uzyskania przychodów – 
33%, liczba pracujących – 10%, wydatki na środki trwałe – 20%, a ponad 
połowa PKZ zajmowała się eksportem i/lub importem13. Atrakcyjność regionu 
dla kapitału zagranicznego była zatem stosunkowo mała, a tak duże gospo-
darcze znaczenie nielicznej i skądinąd słabej ekonomicznie grupy podmiotów 
świadczy o niewielkim potencjale miejscowego biznesu.

5. W 2008 r. województwo łódzkie zajęło 13 miejsce wśród województw pod 
względem wartości eksportu na mieszkańca (1,4 tys. euro), 14 miejsce pod 
względem relacji udziału w eksporcie Polski do udziału w PKB (0,5); po-
nadto w latach 2000–2008 znalazło się w grupie siedmiu województw o ni-
skim poziomie i o niskiej dynamice eksportu14. Wartość indeksu otwartości 
województwa (relacja eksportu i importu do PKB) zapewniła mu w Polsce 
11 miejsce w 1999 r. a – 12 w 2008 r.15 Oznacza to, że gospodarka Łódzkiego 
przez szereg lat była nastawiona w głównej mierze na rynek krajowy.

6. W latach 2009–2011 województwo łódzkie zwiększyło wartość eksportu o 57%, 
co było drugim wynikiem w Polsce16. Odrabianie dystansu do czołówki ekspor-
terów przypisać można przedmiotowej strukturze produkcji lepiej znoszącej de-
koniunkturę na rynkach zagranicznych niż produkcja w innych regionach kraju.

7. W eksporcie dominującą i rosnącą rolę odgrywały wyroby przemysłu prze-
twórczego (prawie 72% w 1999 r. i ponad 91% w 2009 r.)17 kilkakrotnie 

13 Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie łódzkim w la-
tach 2008–2010, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź 2012, s. 30, 31, 36.

14 Wg. K. Gawlikowska-Hueckel, S. Umiński, Handel zagraniczny województwa pomorskiego – 
analiza danych statystycznych, [w:] S. Umiński (red.), Eksport oraz bezpośrednie inwestycje 
zagraniczne firm województwa pomorskiego, PBS UG, Gdańsk 2009, s. 11, 12.

15 T. Brodzicki, Płytkie i głębokie determinanty rozwojowe polskich regionów, [w:] K. Gawli-
kowska-Hueckel, J. Szlachta (red.), Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej 
gospodarki. Implikacje dla polityki rozwoju regionalnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, 
s. 130.

16 K. Gawlikowska-Hueckel, S. Umiński, Zdolność do konkurowania. Eksport polski w ujęciu 
regionalnym w latach 2009–2011, [w:] K. Gawlikowska-Hueckel, J. Szlachta (red.), Wrażli-
wość…, s. 160.

17 Ibidem, s. 350.
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przekraczając udział tego sektora w strukturze wartości dodanej. Sugeruje to, 
że eksport zawierał znaczny wsad materiałów i komponentów pochodzących 
spoza województwa, najpewniej z importu, przy niewielkim udziale produkcji 
miejscowej, a specjalizacja ograniczała się w dużym stopniu do ich montażu.

 8. W 2011 r. eksport przemysłu przetwórczego wykazywał najniższy stopień kon-
centracji produktowej w Polsce, mierzony udziałem pierwszych 5, 10 i 15 grup 
produktowych, co oznacza brak wyraźnej specjalizacji. Do najważniejszych 
grup należały pralki (4,2%), mięso wieprzowe (3,7%), odbiorniki dla telewizji 
(3,4%), urządzenia chłodnicze (3%) i wyroby tytoniowe (2,6%). W latach 
2009–2011 najszybciej zwiększyły się udziały pozycji drugiej, pierwszej 
i piątej, zaś trzeciej i czwartej zmniejszyły się. Jednostkowa wartość eksportu 
wyniosła 1,97 euro/kg podczas gdy dla Polski 1,66 euro/kg18.

 9. W 2011 r. indeks Grubela-lloyda, pokazujący intensywność wymiany we-
wnątrzgałęziowej, osiągnął 0,371 licząc na poziomie czterocyfrowych grup wg 
nomenklatury CN. Skrajne jego wartości wyznaczyły woj. podlaskie (0,232) 
i wielkopolskie (0,483)19. Intensywność ta potwierdza, że gospodarka wojewódz-
twa nie należy do polskiej czołówki, choć jednocześnie wydaje się zaskakująco 
niska, w sytuacji, gdy przemysł przetwórczy dostarcza 91% wpływów z eksportu.

10. W 2011 r. 60% eksportu województwa trafiło do uE-15 (w tym 21,6% do 
Niemiec), 17,5% do nowych krajów członkowskich uE, 11,8% do Rosji, 
ukrainy i Białorusi, 3,6% na Daleki Wschód i 7,2% do pozostałych krajów20. 
Odbiorcy produktów z województwa znajdowali się więc w zdecydowanej 
większości na wewnętrznym rynku uE i rynkach z nim sąsiadujących, po-
dobnie jak w przypadku eksportu całego kraju.

3. Związki produktywności z internacjonalizacją  
na poziomie mikroekonomicznym

Badanie związków internacjonalizacji z produktywnością przedsiębiorstw prze-
biegło w dwóch etapach. W pierwszym porównano poziom produktywności 
podmiotów obecnych na rynkach zagranicznych z poziomem produktywności 
tych, które ograniczają się tylko do rynku krajowego. Następnie określono, 
czy całkowita produktywność czynników produkcji (TFP) determinuje decyzje 
o internacjonalizacji, czy może internacjonalizacja wpływa na produktywność. 

18 Ibidem, s. 165, 166, 336.
19 Ibidem, s. 168.
20 Ibidem, s. 162.
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Badaniem objęto przemysłu przetwórczy, a rozpatrywano trzy podstawowe formy 
internacjonalizacji: eksport, import (dóbr inwestycyjnych i zaopatrzeniowych)21 
oraz bezpośrednią inwestycję zagraniczną (BIZ). Tym samym uwzględniono 
sześć klas przedsiębiorstw w podziale na dwie grupy. W pierwszej znaleźli się 
eksporterzy, importerzy oraz inwestorzy bezpośredni, w drugiej – ci, którzy nie 
eksportują, nie importują i nie zainwestowali za granicą. Wykorzystując model 
ekonometryczny, obliczenia przeprowadzono dla lat 2005, 2008 i 2011 na próbie 
ok. 1000 przedsiębiorstw produkcyjnych. uwzględniono przemysł przetwórczy 
regionu jako całość i w podziale na dziewięć gałęzi22. 

Wnioski z badania całościowego są następujące:
1. Przeciętne produktywności osiągane w kolejnych latach przez eksporterów 

były wyższe niż w przedsiębiorstwach nieeksportujących i rosły w badanym 
okresie, podczas gdy produktywność tych drugich nie zmieniła się między 
rokiem 2008 a 2011. Analogiczne zmiany stwierdzono w grupie importerów 
i przedsiębiorstw nieimportujących. Ponieważ w latach 2008–2011 spowol-
nienie wzrostu gospodarczego w Polsce zbiegło się ze światowym kryzysem 
finansowym, można domniemywać, że eksporterzy i importerzy okazali się 
bardziej odporni na załamanie koniunktury.

2. Przedsiębiorstwa, które jedynie eksportowały lub importowały, były mniej 
produktywne od tych, które eksportowały i importowały, a te zaś mniej pro-
duktywne od tych, które eksportowały, importowały i dokonały inwestycji 
bezpośredniej. Można więc wnioskować, że im więcej form umiędzynaro-
dowienia, tym produktywność przedsiębiorstwa była wyższa.

3. Przeciętne produktywności importerów w kolejnych latach przewyższały 
osiągane przez eksporterów23, co sugeruje, że wykorzystanie importu do 

21 Obie kategorie importu, służące do modernizacji produktów i/lub technologii, mają bezpośredni, 
a zatem nadający się do ilościowego oszacowania, związek z produktywnością na poziomie 
mikroekonomicznym. Ta cecha nie dotyczy importu dóbr konsumpcyjnych, który wprawdzie 
może w gospodarce wymuszać postęp technologiczny i asortymentowy wskutek nasilonej 
konkurencji, ale tylko pośrednio oddziałuje na produktywność pojedynczych producentów. 
Dlatego importu konsumpcyjnego nie uwzględniono w badaniu. W dalszej części artykułu 
mówiąc o imporcie (importerach) będziemy odnosić się jedynie do sprowadzanych z zagranicy 
dóbr zaopatrzeniowych i inwestycyjnych.

22 Szczegółowy opis metody badania i wyników estymacji zob. P. Gabrielczak, T. Serwach, Pro-
duktywność a ekspansja międzynarodowa przedsiębiorstw. Przypadek województwa łódzkiego, 
Ekonomia Międzynarodowa 2014/5, s. 5–25.

23 Wyniki uzyskane dla przedsiębiorstw regionu znalazły pośrednie potwierdzenie w badaniu 
wykonanym dla całej gospodarki Polski metodą przepływów międzygałęziowych. Okazało 
się, że wydajność pracy w imporcie (hipotetyczna) jest wyższa niż w eksporcie (faktyczna). 
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unowocześnienia technologii wytwarzania i/lub produktu, wymagało od 
przedsiębiorstwa zdolności do poniesienia wyższych nakładów niż produ-
kowanie na eksport.

4. Do rzadkości należeli inwestujący za granicą, którzy poza tym jedynie eks-
portowali lub importowali, a większość z nich prowadziła wymianę w obu 
kierunkach. Handel zagraniczny i inwestycje były zatem raczej komplemen-
tarne niż substytucyjne, najprawdopodobniej wskutek uczestnictwa inwe-
storów w międzynarodowych łańcuchach produkcyjnych, jak też za sprawą 
wykorzystywania BIZ jako platformy eksportowej.

5. Przedsiębiorstwa, które dokonały BIZ, stanowiły znikomy, ale szybko rosnący 
ułamek próby (3% w 2011 r.). Ich produktywność była znacząco wyższa od 
produktywności nieinwestorów i jednostek parających się samym eksportem 
lub importem. Wynik ten wpisuje się zatem w teorię rosnącej produktywności, 
inspirowaną przez model Melitza.

6. Decydując się na eksport, przedsiębiorstwa nie kierowały się przewagą 
w produktywności. Nie udało się zatem pozytywnie zweryfikować hipotezy 
o selekcji, przyjmowanej za niemal pewnik ze względu na rezultaty podobnych 
badań dla innych krajów, także tych należących do jednolitego rynku europej-
skiego24, w tym dla Polski25. Tym samym region łódzki jawi się jako jeden ze 
szczególnych przypadków26. Rozstrzygnięcie, dlaczego tak jest, wymagałoby 
osobnych analiz. Jeśli wyższa produktywność nie stanowi głównego atutu 
eksporterów, to oznacza, że korzystają oni z innych przewag za granicą (np. 
unikalny produkt), a konkurencja w ich dziedzinach nie jest zbyt silna.

7. Prawdopodobieństwo, że przedsiębiorstwo eksportowało, rosło wraz z wiel-
kością (mierzoną liczbą zatrudnionych) i jego wiekiem. Decydowały więc 

Zob. M. Przybyliński, Metody i tablice przepływów międzygałęziowych w analizach handlu 
zagranicznego Polski, Wyd. UŁ, Łódź 2012, s. 117–119. 

24 Y. Yang, S. Mallick, Explaining cross-country differences in exporting performance: The role of 
country-level macroeconomic environment, International Business Review 2014/1, s. 246–259; 
EFIGE, The global operations of European firms: the second EFIGE policy report, Bruegel, 
Brussels 2011.

25 Zob. przyp. 8. Badanie metodą przepływów międzygałęziowych całej gospodarki także wyka-
zało, że wydajność pracy w produkcji kierowanej na eksport przewyższa w Polsce wydajność 
w produkcji przeznaczonej na rynek krajowy, czyli sugeruje występowanie efektu selekcji. 
M. Przybyliński, Metody i tablice…, s. 127.

26 Np. w Hiszpanii produktywność determinowała ekspansję eksportową tylko wśród małych 
przedsiębiorstw; zob. J. Mañez-Castillejo, M. Rochina-Barrachina, J. Sanchis-Llopis, 
Does Firm Size Affect Self-selection and Learning-by-Exporting?, The World Economy 2010/3, 
s. 315–346.
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korzyści skali produkcji i staż rynkowy. Cechy te wystąpiły też w jednej z prób 
ogólnopolskich27. Z kolei udziały Skarbu Państwa czy władz samorządowych 
w strukturze właścicielskiej, zwiększające wpływ polityków, obniżały praw-
dopodobieństwo eksportu. W innej próbie ogólnopolskiej stwierdzono zaś, 
że jednostki państwowe częściej eksportowały niż prywatne28.

 8. Prawdopodobieństwo bycia eksporterem było także pozytywnie skorelowane 
z importem i z udziałem zagranicznego właściciela w kapitale przedsiębior-
stwa. Ta druga relacja była zgodna z badaniem dla całego kraju29.

 9. Decyzja o imporcie zależała od przewagi w produktywności, wskazując na 
występowanie selekcji. Pozostałe charakterystyki były natomiast takie same 
jak dla przedsiębiorstw eksportujących. Jednocześnie oszacowania modelu 
wskazują, że na poziomie mikroekonomicznym i na poziomie gałęzi istnieją 
nieuwzględnione w badaniu istotne czynniki, które wpływają na prawdopo-
dobieństwo korzystania z importu.

10. Przewaga w produktywności była ważną determinantą dokonania bezpo-
średniej inwestycji za granicą, również raczej w przypadku przedsiębiorstw 
większych, bardziej doświadczonych, prywatnych. udział właściciela za-
granicznego nie był natomiast istotny, co wskazuje, że w grupie inwestorów 
znaleźli się rodzimi przedsiębiorcy, a nie tylko filie zagranicznych spółek-
-matek. Jeśli przedsiębiorstwo eksportowało, wtedy prawdopodobieństwo, 
że dodatkowo zainwestuje, było większe, niż gdy importowało. Sugeruje 
to, że inwestorzy poszukiwali raczej dodatkowych rynków, a nie zasobów, 
strategicznych aktywów czy możliwości poprawy efektywności30.

11. Nie stwierdzono jednoznacznie uczenia się przez eksport, rozumianego 
w badaniu jako wzrost mikroekonomicznej produktywności w ciągu trzech 
lat po wejściu na rynek zagraniczny, ale i nie wykluczono takiej ewentual-
ności. Wyniki obliczeń wskazują raczej na duże zróżnicowanie przypadków, 
spowodowane cechami przedsiębiorstw, specyfiką gałęzi i stanem koniunk-
tury31. Na przykład eksporterzy, którzy także dokonali BIZ, mniej uczyli się 

27 A. Cieślik, J. Michałek, A. Michałek, Determinanty działalności eksportowej…, s. 79–80.
28 J. Hagemejer, Czynniki wpływające na decyzje…, s. 39.
29 A. Cieślik, J. Michałek, A. Michałek, Determinanty działalności eksportowej…, s. 79–80.
30 Podobne wnioski płyną z badań ankietowych przeprowadzonych wśród polskich inwestorów 

za granicą. Zob. M. Szałucka, Zagraniczna aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw 
a ich konkurencyjność, [w:] W. Karaszewski (red.), Aktywność inwestycyjna polskich przed-
siębiorstw za granicą. Czynniki i skutki, PWE, Warszawa 2013.

31 Ta obserwacja jest zgodna z ustaleniami innych badaczy. Meta-analiza badań z kilkudziesięciu 
krajów wskazuje, że występowanie tego efektu silnie zależy od warunków makroekonomicznych 
(np. od deprecjacji realnego kursu walutowego, wielkości popytu zagranicznego, kryzysu finan-
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przez eksport niż ci, którzy jedynie eksportowali. Z kolei globalny kryzys 
gospodarczy, który przypadł na połowę okresu analizy, obniżył popyt zagra-
nicy, choć z drugiej strony, spadkowi przychodów z eksportu przeciwdziałała 
deprecjacja złotego. Znaczenie tych czynników trudno byłoby jednak określić 
bez dodatkowego badania32.

12. Efekt uczenia się w imporcie był bardziej prawdopodobny niż w eksporcie. 
Natomiast nie doświadczyli go inwestujący za granicą. Obserwacje te wspie-
rają wcześniej sformułowany wniosek, że głównym motywem przedsiębior-
ców było poszukiwanie odbiorców w innych krajach, oraz potwierdzają fakt, 
że BIZ jest znacznie kosztowniejsza od biernych form internacjonalizacji, 
co sprawia, że w okresie 1–3 lat przyrost produktywności jest słabszy niż 
w przypadku handlu.

4. Ekspansja zagraniczna przedsiębiorstw w ujęciu gałęziowym

Jak już wcześniej wspomniano, regresji użyto również analizując przemysł 
przetwórczy województwa, podzielony na dziewięć umownych gałęzi. Celem 
tego zabiegu było zidentyfikowanie obszarów, w których internacjonalizacja 
przedsiębiorstw zaszła najdalej. Jej nasilenie pozwala bowiem określić skalę 
potencjalnych korzyści z handlu, a to może stanowić wskazówkę odnośnie racjo-
nalnej polityki przemysłowej33. Konieczność pogrupowania działów (wg. PKD 

sowego), a nie tylko od charakterystyk przedsiębiorstwa. Zob. Y. Yang, S. Mallick, Explaining 
cross-country differences…, s. 257.

32 Na potrzebę modyfikacji metody badawczej wskazują A. Marin, N. Voigtländer, Exporting 
and Plant-Level Efficiency Gains: It’s in the Measure, NBER Working Paper 2013/19033, 
http://www.nber.org/papers/w19033; stan na dzień 15.01.2014 r. uważają, że mierząc zmiany 
w mikroekonomicznej produktywności należy, zamiast przychodami, co jest powszechnie 
stosowane, posługiwać się krańcowymi kosztami produkcji. Metoda przychodowa ukrywa 
bowiem ważne proefektywnościowe skutki eksportu. Dzieje się tak, bo przedsiębiorstwa, 
zmniejszywszy koszty przeciętne dzięki np. korzyściom skali, w ślad za tym z reguły obniżają 
ceny dla zagranicznych odbiorców, a wtedy ich przychody są mniejsze, oparty na przychodach 
wskaźnik produktywności – niższy i efekt uczenia się niknie z pola widzenia. Na malejący koszt 
krańcowy produkcji nie wpływają natomiast zmiany cen sprzedawanych produktów, dzięki 
czemu efekt uczenia się staje się widoczny.

33 M. Melitz, The Impact…, s. 1719. Politycy w tym celu posługują się natomiast często typowa-
niem branż priorytetowych. W woj. łódzkim za takie uznano, poza nowoczesnymi technolo-
giami w medycynie, rolnictwie i włókiennictwie, produkcję sprzętu AGD, produkcję wyrobów 
ceramicznych, produkcję mebli i produkcję artykułów spożywczych, zob. Strategia Rozwoju 
Województwa Łódzkiego na lata 2007–2020, Łódź styczeń 2006, s. 25 (dalej: Strategia).
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2007) została podyktowana, z jednej strony, wielkością modelu i możliwościami 
obliczeniowymi, a z drugiej – wymogami GuS w kwestii ochrony jednostkowych 
danych podmiotów gospodarczych. Niestety dokonanie tego zabiegu upoważnia 
do wyciągnięcia jedynie ogólnych wniosków. 

Po pierwsze, w większości gałęzi (tab. 1) przedsiębiorstwa zarówno uczest-
niczyły w wymianie z zagranicą, jak i ograniczały się tylko do rynku krajowego, 
a więc ich działalność nie była wyraźnie zorientowana (parametry tych gałęzi 
w równaniu regresji okazały się nieistotne). Potwierdza to wcześniej przytoczone 
spostrzeżenie o braku specjalizacji międzynarodowej przemysłu województwa 
i sugeruje, że zapewne wiele przedsiębiorstw nie osiągało progu produktywności 
pozwalającego na ekspansję zagraniczną, co oznacza, że rezerwy wzrostu gospo-
darki województwa kryją się w wewnątrzgałęziowej restrukturyzacji przemysłu, 
polegającej na przejmowaniu aktywów przez jednostki bardziej produktywne od 
mniej produktywnych.

Po drugie, udział w części gałęzi nie sprzyjał internacjonalizacji przed-
siębiorstw, tzn. zmniejszał prawdopodobieństwo wymiany międzynarodowej 
(parametry były ujemne i istotne). W przypadku inwestycji bezpośrednich były 
to gałęzie 1 i 8, a w imporcie gałęzie 1, 3 i 7. 

Powyższe wyniki nie zawsze wydają się jednoznaczne. Na przykład wska-
zanie na artykuły spożywcze jako na gałąź, która nie importuje i nie inwestuje 
za granicą, odpowiada jej generalnej specyfice (wykorzystywanie krajowych 
surowców, przewaga małych i średnich przedsiębiorstw, zorientowanie na miej-
scowych odbiorców). Jednocześnie w Strategii uznano ją za prorozwojową (zob. 
przypis 33), a część produkcji (mięso wieprzowe i wyroby tytoniowe) dostarcza 
znaczących wpływów z eksportu. Sprzeczność ta jest jednak pozorna, bo zgodnie 
z teorią Melitza, nawet przy niskim ogólnym poziomie produktywności, zawsze 
znajdą się w gałęzi podmioty zdolne i skłonne do ekspansji międzynarodowej. 
Zbliżonym przypadkiem są urządzenia elektryczne i maszyny – gałąź obejmują-
ca pralki i urządzenia chłodnicze, będące także jednym z głównych produktów 
eksportowych i rozwojowych. Ponieważ produkcja tego sprzętu zdominowana 
jest przez koncerny międzynarodowe, to ich łódzkie filie nie internacjonalizują 
się przez bezpośrednie inwestycje za granicą. Z kolei produkcja mebli, z którą 
Strategia wiąże nadzieje na wzrost gospodarki regionu, odbywa się, jak sugeruje 
badanie, głównie z wykorzystaniem krajowych zasobów surowcowych i tech-
nologicznych (gałąź 3 okazała się w równaniu zdecydowanie antyimportowa, 
podobnie jak produkcja metali i ich przetwórstwo). 

Po trzecie, internacjonalizacji w imporcie sprzyjał udział w gałęzi 6, a inter-
nacjonalizacji w eksporcie – w gałęzi 9. Pozycja pierwszej z nich wiąże się ze 
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znacznym uzależnieniem produkcji chemicznej i farmaceutycznej od importo-
wanych urządzeń, technologii i półproduktów. Natomiast w przypadku pojaz-
dów i sprzętu transportowego wyniki sugerują, że branża ma (ukrytą) przewagę 
komparatywną i może stanowić specjalność eksportową regionu.

TABElA 1: Internacjonalizacja przedsiębiorstw przemysłowych w woj. łódzkim wg. grup działów 

Nr
gałęzi

Działy 
PKD 2007 Rodzaj produkcji

Selekcja Uczenie się przez:
Eksport Import BIZ Eksport Import BIZ

1 10, 11, 12 Artykuły spożywcze, 
napoje i tytoń – – – – – – – –

2 13, 14, 15 Tekstylia, odzież, skó-
ry i wyroby skórzane – – – – – – –

3 16, 17, 31 Przetwórstwo drewna, 
papier i meble – – – – – – –

4 18, 26, 32 Poligrafia, komputery, 
elektronika – – – – – – –

5 19, 22, 23
Koks, wyroby z gumy 
i przetwórstwo surow-
ców niemetalicznych

– – – – – –

6 20, 21 Artykuły chemiczne 
i farmaceutyczne – + – – + –

7 24, 25 Metale i przetwórstwo 
metali – – – – – – –

8 27, 28, 33 urządzenia elektrycz-
ne i maszyny – – – – – – –

9 29, 30 Pojazdy i sprzęt trans-
portowy + – – + – –

Objaśn ien ia: – – nie sprzyja; – nieistotna; + sprzyja.

Źródło: oprac. własne na podst. P. Gabrielczak, T. Serwach, Produktywność a ekspansja mię-
dzynarodowa przedsiębiorstw. Przypadek województwa łódzkiego, Ekonomia Międzynarodowa 
2014/5, s. 5–25.

5. Podsumowanie i wnioski dla polityki gospodarczej

Przedsiębiorstwa z regionu łódzkiego, które w latach 2005–2011 działały na 
rynkach zagranicznych, wykazywały zarówno podobieństwa, jak i różnice w po-
równaniu ze zinternacjonalizowanymi przedsiębiorstwami w Polsce i w wielu 
innych krajach. Jeśli chodzi o podobieństwa, najważniejsze jest to, że były one 
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efektywniejsze ekonomicznie. Pod tym względem najlepiej w regionie wypa-
dali inwestorzy bezpośredni, importerzy i eksporterzy. Ponadto działalność na 
rynkach zagranicznych stanowiła źródło synergii, bo najwyższą produktywność 
w regionie osiągały podmioty współpracujące z zagranicą w wielu formach, 
a więc te, które jednocześnie eksportowały, sprowadzały dobra inwestycyjne 
i zaopatrzeniowe oraz dokonały inwestycji bezpośredniej. Na ogół przedsiębior-
stwa zinternacjonalizowane były też większe i dłużej prowadziły działalność, 
częściej należały do zagranicznego kapitału, lepiej poradziły sobie z osłabieniem 
koniunktury w latach 2009–2011 i w mniejszym stopniu zależały od politycz-
nych decydentów. Część z nich dzięki importowi dodatkowo zwiększyła swoją 
produktywność. Charakteryzując całą zbadaną zbiorowość byłoby jednakże 
trudno wskazać, w których dziedzinach przemysłu szczególnie licznie skupiali 
się uczestnicy wymiany z zagranicą. Byli oni mocno rozproszeni, a więc region 
nie miał wyraźnie zarysowanej specjalizacji. 

Jeśli chodzi o różnice, to przedsiębiorstwa z regionu łódzkiego wchodząc na 
rynki zagraniczne w mniejszym stopniu kierowały się poziomem swojej produk-
tywności. W szczególności, czynnik ten okazał się bez znaczenia w przypadku 
eksportu. Brak tzw. selekcji stanowi tu odejście od swego rodzaju normy, a wy-
jaśnienie, dlaczego produktywność nie odgrywa roli, stanowi oczywisty kierunek 
dalszych badań, podobnie jak zidentyfikowanie pozostałych czynników, które 
stymulują internacjonalizację.

Zainteresowane rozwojem regionu władze powinny zatem dążyć do tego, 
aby populacja przedsiębiorstw trwale obecnych na rynkach zagranicznych była 
jak najliczniejsza, bo należą one do najbardziej produktywnych. Efektywność, 
z jaką wykorzystywane są czynniki produkcji, jest natomiast podstawą wzro-
stu gospodarczego w długim okresie, a produktywność w regionie należy do 
najniższych w kraju. Dlatego podejmowane działania trzeba skierować nie do 
doświadczonych, ale do potencjalnych (w tym sporadycznych) eksporterów, 
importerów i inwestorów. Władze stoją tu przed nie lada wyzwaniem. Przede 
wszystkim nie mogą liczyć na dużych producentów, którym zwykle łatwiej przy-
chodzi angażowanie się w internacjonalizację ze względu na posiadane większe 
zasoby, bo w regionie jest ich stosunkowo niewielu. Dominują małe i średnie 
przedsiębiorstwa.

Informacje o kondycji ekonomicznej MŚP w regionie łódzkim są bardzo 
skąpe, a badania bezpośrednie dostarczają wycinkowych danych. Na przykład 
w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym na 171 ankietowanych zysk netto w roku 
2010 i 2011 wypracowało ponad 80% jednostek. Natomiast eksportem, najczę-
ściej do Niemiec, zajmowało się aż 38% respondentów, przy czym jedynie dla 
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12% zagranica była głównym kierunkiem sprzedaży34. Gdyby te dane rozciągnąć 
na całe województwo, to nasuwa się wniosek, że grono MŚP o najwyższej pro-
duktywności jest w nim nieliczne, ale potencjalnie – całkiem spore. 

„Efekt powiększenia” grupy trwale zinternacjonalizowanej można próbo-
wać uzyskać ułatwiając konkurowanie i konsolidację, a w konsekwencji wzrost 
wielkości i rozwój przedsiębiorstw w sektorze produkcyjnym. Wymaga to 
udrożnienia procedur związanych z rozpoczynaniem i kończeniem działalności 
gospodarczej. Inną drogę stanowi wpływanie na koszty operacyjne. Sprzyja temu 
np. poprawa infrastruktury transportowej, w celu skrócenia czasu dotarcia do 
rynków zagranicznych, obniżanie wewnętrznych barier dla handlu tworzonych 
przez biurokrację i niesprawne urzędy, stymulowanie poziomej współpracy 
podmiotów zainteresowanych rynkami zagranicznymi, preferowanie wniosków 
na umiędzynarodowienie produkcji przy alokacji środków z funduszy struktu-
ralnych uE. Te działania, poprawiające ogólny klimat dla biznesu, zachęcałyby 
również zagraniczny kapitał do uruchamiania produkcji. Jak wskazuje to badanie 
oraz przytoczone wcześniej dane statystyczne, obecność zagranicznego kapitału 
stymuluje zarówno eksport, jak i import regionu. Dlatego usprawnienie miej-
scowych instytucji może być ważniejsze od instrumentów mających w sposób 
bezpośredni wywołać zainteresowanie przedsiębiorstw internacjonalizacją, takich 
jak np. dofinansowanie wyjazdów na zagraniczne misje handlowe czy targi35.

Wg teorii rosnącej produktywności władze regionu nie powinny natomiast 
wspierać przedsiębiorstw z konkretnych branż, a więc prowadzić polityki prze-
mysłowej w tradycyjnym ujęciu sektorowym, polegającym na tzw. typowaniu 
zwycięzców. W każdym przemyśle są bowiem podmioty o produktywności 
pozwalającej na internacjonalizację i tylko im warto ułatwić wzrost produkcji, 
a nie całym branżom. Nie ma też znaczenia wielkość przedsiębiorstwa, gdyż 
z ogólnospołecznego punktu widzenia ważna jest efektywność, z jaką przedsię-
biorstwo wykorzystuje zasoby produkcyjne. Zgodnie z tym kryterium, wskazana 
jest pomoc horyzontalna w rozwijaniu prac B + R, podnoszeniu kwalifikacji 
pracowników, ułatwianiu współpracy z nauką.

34 T. Dorożyński, W. Urbaniak, Ocena funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw 
w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym na podstawie wyników badania bezpośredniego, SPE 
2013/lXXXVII, s. 161–173.

35 Badania w Kanadzie dowodzą, że ta forma pomocy nie przynosi pożądanych efektów, zob. 
K. Head, J. Ries, Do trade missions increase trade?, Canadian Journal of Economics/Revue 
canadienne d’économique 2010/3, s. 754–775.
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Janusz śWIERKOCKI

PRODUCTIVITY AND INTERNATIONALIZATION OF ENTERPRISES IN THE LODZ PROVINCE.  
IMPLICATIONS FOR ECONOMIC POLICY

( S u m m a r y )

Enterprises from the lodz region which have been internationally active between 2005 and 2011 
were generally more productive than those active onlylocally. When it comes to productivity, the 
best results were achieved by direct investors, importers (of investment and intermediate goods) 
and exporters. Productivity determined internationalization through FDI and imports. In case of 
exports there was no such relationship, known as self-selection and confirmed in many other stud-
ies. Aspects not included in the study have been deemed as decisive for becoming an exporter. 
Involvement with international markets was also the source of synergy, since operators who were 
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internationally present in a multitude of platforms achieved the highest level of productivity in 
the region. They were also usually larger businesses with longer track record, often internationally 
owned, which better coped with the crisis in 2009–2011. They were also more rarely influenced 
by political affiliations of any kind. however, it would be difficult to clearly point to specific 
industries preferred by international players. The region did not have any specific specialization 
profile. Regional government should strive for having the biggest possible population of interna-
tionally present enterprises. It means it should offer preferences to potential exporters, importers 
and investors, regardless of the size of the business and its sector of activity. The purpose is best 
served by creating favorable conditions for enterprises and horizontal aid schemes.
Keywords: internationalization, productivity, selection, lodz Province  
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