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Streszczenie

Z literatury teoretycznej i empirycznej wynika, �e przedsi�biorstwa zaanga�owa-
ne w handel mi�dzynarodowy ró�ni� si� od tych podmiotów, które dzia�aj� jedynie na 
rynku rodzimym. W artykule podj�to prób� okre	lenia wyró�ników uczestników handlu 
z województwa �ódzkiego. Mimo �e otrzymano wyniki zbie�ne z teori� i licznymi pracami 
empirycznymi, okaza�o si�, i� importerzy (w tym ci, którzy prowadz� tak�e jednocze	nie 
eksport) cechuj� si� ni�sz� produktywno	ci� pracy ni� podmioty nieaktywne na rynkach 
zagranicznych. W artykule podano potencjalne przyczyny takiego paradoksu.

S�owa kluczowe: handel mi�dzynarodowy, produktywno	
, przedsi�biorstwo

Wprowadzenie

Uzyskanie przez badaczy dost�pu do danych statystycznych na poziomie 
mikroekonomicznym skutkowa�o mi�dzy innymi fal� zainteresowania specyfik� 
przedsi�biorstw uczestnicz�cych w wymianie mi�dzynarodowej. Jak bowiem zaob-

* Tekst powsta� w ramach pracy nad projektem badawczym Wp	yw produktywno�ci na aktywno�
 
mi�dzynarodow� przedsi�biorstw z województwa 	ódzkiego, finansowanym ze 	rodków Narodowe-
go Centrum Nauki w Krakowie (umowa: 3812/B/H03/2011/40).
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serwowano, w wielu krajach jedynie cz�	
 podmiotów gospodarczych eksportuje 
b�d importuje, co jest sprzeczne z now� teori� handlu (New Trade Theory) z lat 80. 
XX wieku, sugeruj�c� zaanga�owanie w handel wszystkich uczestników bran�y1. 
Przyk�adowo, w USA w 2002 roku tylko 18% przedsi�biorstw uczestniczy�o w eks-
porcie2. Nawet w bran�ach postrzeganych jako obszar ameryka�skiej przewagi 
komparatywnej co najwy�ej dwa podmioty na pi�
 wysy�a�y swoje produkty za 
granic� (38% przedsi�biorstw, maksimum odnotowano w przypadku produktów 
komputerowych i elektronicznych oraz urz�dze� elektrycznych). Podobne tenden-
cje potwierdzi�y liczne analizy empiryczne na podstawie danych z innych pa�stw3. 

1. Kwestia zró�nicowania przedsi�biorstw w badaniach nad eksportem

W takich okoliczno	ciach zasadne jest pytanie o wyró�niki podmiotów 
uczestnicz�cych w handlu. Badania wykaza�y, �e podmioty te s� wi�ksze (zarówno 
pod wzgl�dem zatrudnienia, jak i sprzeda�y), bardziej produktywne (niezale�nie 
od miernika, tj. produktywno	ci pracy b�d TFP) i kapita�och�onne, intensywniej 
wykorzystuj�ce wykwalifikowan� si�� robocz� i oferuj�ce wy�sze p�ace ni� przed-
si�biorstwa obs�uguj�ce jedynie rynek krajowy4. Poniewa� uznano, �e g�ówne 
znaczenie ma zwi�zek mi�dzy handlem a produktywno	ci�, sformu�owano dwie 
hipotezy wyja	niaj�ce t� relacj�:

– samoselekcj� (self-selection) – przedsi�biorstwa bardziej produktywne 
dokonuj� ekspansji zagranicznej5, 

– uczenie si� przez eksport (learning by exporting) – przedsi�biorstwa 
podejmuj�ce ekspansj� mi�dzynarodow� zwi�kszaj� swoj� produktywno	
6.

1 Wnioski takie mo�na sformu�owa
 na podstawie m.in. modeli Krugmana (1979), Krugmana 
(1980) oraz Krugmana i Helpmana (1985).

2 A.B. Bernard, J.B. Jensen, S.J. Redding, P.K. Schott, Firms in International Trade, NBER 
Working Paper 2007, No. 13054, s. 3–4. 

3 Zob. np. T. Mayer, G.I. Ottaviano, The Happy Few: the Internationalisation of European 
Firms, Bruegel Blueprints Series, No. 12, Brussels 2008, s. 12.

4 A.B. Bernard, J.B. Jensen, S.J. Redding, P.K. Schott, op.cit., s. 4–5.
5 Zob. m.in. M.J. Melitz, The Impact of Trade on Intra-industry Reallocations and Aggregate 

Industry Productivity, „Econometrica” 2003, Vol. 71, No. 6, s. 1695–1725; A.B. Bernard, J. Eaton, 
J.B. Jensen, S. Kortum, Plants and Productivity in International Trade, „American Economic Re-
view” 2003, Vol. 93, No. 4, s. 1268–1290.

6 Zob. m.in. S.R. Yeaple, A Simple Model of Firm Heterogeneity, International Trade, and Wa-
ges, „Journal of International Economics” 2005, Vol. 65, s. 1–20.
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Próby nadania tym hipotezom podstaw teoretycznych doprowadzi�y do powsta-
nia tak zwanej nowej teorii handlu (New New Trade Theory), w du�ej mierze 
opartej na koncepcjach wywodz�cych si� jeszcze z lat 80. XX wieku7. W literatu-
rze popularno	
 zdoby� alternatywny termin: „teorie handlu z heterogenicznymi 
przedsi�biorstwami”. Krytyka tego nurtu, próbuj�cego powi�za
 aktywno	
 mi�-
dzynarodow� podmiotów gospodarczych z tylko jednym czynnikiem (produktyw-
no	ci�), skutkowa�a mi�dzy innymi pojawieniem si� tak zwanej drugiej generacji 
modeli handlu z heterogenicznymi przedsi�biorstwami. W rezultacie badacze 
podali kolejne cechy przedsi�biorstw uczestnicz�cych w wymianie z zagranic� 
– wysok� (na tle podmiotów nieaktywnych w handlu) jako	
 produktów8 i ich 
unikatowo	
9, a tak�e wysoki poziom p�ynno	ci finansowej, w tym dost�p do 
finansowania zewn�trznego10.

W polskich warunkach prowadzenie porównywalnych bada� jest utrudnione 
z uwagi na niewielk� dost�pno	
 danych11. Niemniej wydaje si�, �e zaw��enie 
zakresu cech branych pod uwag� przy analizie eksporterów, importerów i pod-
miotów dzia�aj�cych jedynie na polskim rynku nie powinno stwarza
 wi�kszych 
problemów. Wynika to z faktu, �e wiele wyró�ników przedsi�biorstw uczest-
nicz�cych w handlu jest pozytywnie skorelowanych z produktywno	ci�. Przy-
k�adowo, efektywniejsze podmioty s� niemal z definicji wi�ksze (gdy� dzi�ki 
przewadze kosztowej osi�gaj� wy�szy udzia� w rynku), maj� �atwiejszy dost�p 
do finansowania zewn�trznego (gdy� osi�gaj� wy�sze zyski, a ich aparat produk-
cyjny jest nowocze	niejszy i mo�e by
 zabezpieczeniem kredytu) oraz oferuj� 
produkty wy�szej jako	ci (gdy� ich wytwarzanie wymaga zastosowania bardziej 

7 Praca M.J. Melitza z 2003 r. oparta jest na sposobie modelowania wprowadzonym przez 
P. Krugmana w 1980 r. z uwzgl�dnieniem dodatkowo zró�nicowania przedsi�biorstw pod wzgl�-
dem produktywno	ci.

8 J.C. Hallak, J. Sivadasan, Firms’ Exporting Behavior under Quality Constraints, NBER Wor-
king Paper 2009, No. 14928.

9 T.J. Holmes, J.J. Stevens, An Alternative Theory of the Plant Size Distribution with an Applica-
tion to Trade, NBER Working Paper 2010, No. 15957.

10 K. Manova, Credit Constraints, Heterogeneous Firms, and International Trade, Stanford Uni-
versity 2012, mimeo.

11 Prace empiryczne dotycz�ce handlu mi�dzynarodowego na poziomie mikro s� w Polsce 
rzadko	ci�. Do wyj�tków nale�� J. Hagemejer, Czynniki wp	ywaj�ce na decyzj� przedsi�biorstw 
o eksporcie. Analiza danych mikroekonomicznych, „Bank i Kredyt” 2006, vol. 37, nr 7, s. 30–43; 
J. Hagemejer, M. Kolasa, Internationalization and Economic Performance of Enterprises: Evidence 
from Firm-Level Data, NBP Working Paper 2008, No. 51; A. Cie	lik, J. Micha�ek, A. Micha�ek, 
Determinanty dzia	alno�ci eksportowej polskich przedsi�biorstw, „Gospodarka Narodowa” 2012, 
vol. XXI, nr 7–8.
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zaawansowanych technologicznie, czyli bardziej produktywnych maszyn, urz�-
dze� i metod).

2.  Badanie w�asne

W celu porównania firm z województwa �ódzkiego autorzy artyku�u porów-
nali wybrane cechy przedsi�biorstw eksportuj�cych, importuj�cych i nieanga�u-
j�cych si� w �adn� dzia�alno	
 mi�dzynarodow�. Najpierw porównano wszystkie 
firmy eksportuj�ce z nieeksportuj�cymi, bez wzgl�du na status importera, nast�p-
nie wszystkich importerów z firmami nieb�d�cymi importerami, nie zwa�aj�c na 
status eksportowy. Na koniec dokonano porównania z uwzgl�dnieniem wszystkich 
czterech kategorii krzy�owych. Przedsi�biorstwa analizowano pod k�tem kapita�u 
w�asnego, warto	ci sprzeda�y, zatrudnienia, wielko	ci 	rodków trwa�ych, zu�ycia 
materia�ów i energii, warto	ci inwestycji d�ugoterminowych oraz produktywno	ci 
pracy, uznaj�c te kategorie za g�ówne dla zobrazowania specyfiki ró�nych grup 
podmiotów. Analizowano 	rednie warto	ci tych cech w ka�dej z wyodr�bnionych 
grup, wyliczaj�c procentow� premi�, jak� notowa�y przedsi�biorstwa dzia�aj�ce 
na skal� mi�dzynarodow� w stosunku do poziomu danej cechy w przedsi�bior-
stwach niezaanga�owanych w eksport lub import. Uzyskane wyniki przedsta-
wiono w tabeli 1.

Jak wynika z przedstawionych rezultatów, w wi�kszo	ci kategorii przed-
si�biorstwa dzia�aj�ce na skal� mi�dzynarodow� osi�ga�y dodatni� premi� 
w porównaniu z jednostkami operuj�cymi wy��cznie na rynku krajowym. Warto 
zauwa�y
, �e najwi�ksze premie odnotowano w firmach jednocze	nie eksportuj�-
cych i importuj�cych, zatem najsilniej zaanga�owanych w wymian� z zagranic�. 
Najwi�ksz� przewag� zaobserwowano w przypadku kapita�u w�asnego, 	rodków 
trwa�ych oraz zu�ycia materia�ów i energii. Wskazywa�oby to na fakt, �e dzia�al-
no	
 eksportowa lub importowa wi��e si� z podwy�szon� kapita�och�onno	ci�. 
Jest to wniosek zgodny z teori�, poniewa� je	li firmy eksportuj�ce lub importu-
j�ce mia�yby by
 bardziej produktywne, powinny stosowa
 nowocze	niejsze tech-
nologie. Te za	 s� najcz�	ciej kapita�och�onne. To t�umaczy�oby wy�szy kapita� 
w�asny, wi�ksz� warto	
 	rodków trwa�ych, a tak�e wi�kszy wymiar inwestycji 
d�ugoterminowych. 

Jedynie podwy�szone zu�ycie materia�ów i energii mo�e budzi
 w�tpliwo-
	ci, gdy� nale�a�oby raczej oczekiwa
, �e nowoczesne technologie b�d� bardziej 
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proekologiczne. Nale�y jednak zauwa�y
, �e nowoczesne technologie cz�sto 
prowadz� do wzrostu automatyzacji przedsi�biorstw, co powoduje jednostkowy 
wzrost zu�ycia energii oraz pewnych dodatkowych, niewykorzystywanych przed 
zmian� technologii materia�ów, koniecznych do utrzymania linii produkcyjnych 
w ruchu. Na to wszystko nak�ada si� tak�e nawet prawie dwukrotnie wi�ksza 
sprzeda�, co oczywi	cie wp�ywa si� na wzrost globalnego zu�ycia materia�ów 
i energii w przedsi�biorstwie. 

W kontek	cie nowocze	niejszych technologii i wzrostu kapita�och�onno	ci 
niespodziank� s� wyniki dotycz�ce zatrudnienia i produktywno	ci pracy. Okaza�o 
si� bowiem, �e firmy importuj�ce oraz eksportuj�ce i importuj�ce jednocze	nie, 
maj� przeci�tnie znacznie wy�sze zatrudnienie, a firmy eksportuj�ce charaktery-

Tabela 1. Porównanie wybranych cech przedsi�biorstw 
z podzia�em na typ ich dzia�alno	ci mi�dzynarodowej

Lp. Cecha
Eksport Import Internacjonalizacja

tak nie tak nie eksport 
i import

jedynie 
eksport

jedynie 
import brak

1. Kapita� w�asny 
(w mln z�) 35,63 5,34 33,36 4,48 39,95 9,39 17,09 4,31

2. Premia (%) 567,0 – 644,0 – 827,1 118,0 296,7 –
3. Sprzeda�

(w mln z�) 112,17 58,09 103,28 60,13 112,74 106,31 66,14 56,41

4. Premia (%) 93,0 – 71,8 – 99,9 88,5 17,3 –
5. Zatrudnienie

(w os.) 147,39 78,95 153,24 69,83 162,61 69,27 120,45 69,91

6. Premia (%) 86,7 – 119,5 – 132,6 –0,9 72,3 –
7. �rodki trwa�e

(w mln z�) 18,65 3,33 17,33 3,05 21,26 4,93 7,35 2,97

8. Premia (%) 459,1 – 468,0 – 615,9 66,2 147,5 –
9. Zu�ycie mate-

ria�ów i energii
(w mln z�)

61,92 5,06 57,23 4,10 69,85 18,95 24,40 3,54

10. Premia (%) 1124,4 – 1295,7 – 1872,4 435,0 588,9 –
11. Inwestycje 

d�ugoterminowe
(w mln z�)

3,84 1,61 3,26 1,69 3,60 5,55 2,30 1,54

12. Premia (%) 137,8 – 92,5 – 133,5 259,4 49,0 –
13. Produktywno	
 

pracy
(w tys. z� na os.)

761,04 735,78 673,98 861,09 693,32 1534,72 549,11 806,89

14. Premia (%) 3,4 – –21,7 – –14,1 90,2 –31,9 –
�ród�o:  opracowanie w�asne.
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zuj� si� zatrudnieniem porównywalnym z firmami dzia�aj�cymi w kraju. Oznacza 
to zatem, �e firmy internacjonalizuj�ce dzia�alno	
 s� na ogó� wi�ksze. Nie zawsze 
oznacza to jednak proporcjonalnie lepsze wyniki. Wprawdzie firmy dzia�aj�ce na 
rynku mi�dzynarodowym mia�y, jak wspomniano, wy�sz� sprzeda�, to jednak 
produktywno	
 pracy nie zawsze by�a wy�sza ni� w firmach ograniczaj�cych si� 
do rynku krajowego. 

Wy�sz� produktywno	
 mia�y jedynie firmy eksportuj�ce, przy czym 
przedsi�biorstwa eksportowo-importowe charakteryzowa�y si� nawet ni�sz� 
produktywno	ci� pracy ni� podmioty niehandluj�ce z zagranic�, ale firmy tylko 
eksportuj�ce mia�y produktywno	
 zdecydowanie najwy�sz�. Najni�sz� produk-
tywno	ci� pracy i jednocze	nie drugim pod wzgl�dem wielko	ci przeci�tnym 
zatrudnieniem charakteryzowa�y si� firmy tylko importuj�ce. Ostatecznie import 
okaza� si� czynnikiem wspó�wyst�puj�cym z ni�sz� produktywno	ci�. Cho
 w no-
wej teorii handlu skupiono si� na pozytywnej korelacji eksportu z produktywno	ci�, 
nieliczne modele zaliczane do tego nurtu sugeruj� wysok� efektywno	
 równie� 
importerów12. Uzyskane wyniki nale�y zatem uzna
 za rozbie�ne z teori� i zaska-
kuj�ce w jej kontek	cie.

3.  Potencjalne przyczyny rozbie�no�ci obserwacji ze wspó�czesn� teori� 
handlu

Paradoksalne wyniki badania wymagaj� wyja	nienia. W tej cz�	ci artyku�u 
zaprezentowano potencjalne przyczyny niezgodno	ci obserwacji z wnioskami 
teoretycznymi. Nale�y podkre	li
, �e s� to jedynie przypuszczenia – z uwagi na 
nisk� dost�pno	
 danych statystycznych nie przedstawiono ostatecznego wyja	-
nienia owej niezgodno	ci. Obja	nienie zaobserwowanej niespójno	ci mi�dzy 

12 M. Gibson i T. Graciano zaprezentowali model, w którym decyzja o imporcie przedsi�biorstwa 
zale�y od produktywno	ci – jedynie wysoce wydajne podmioty sk�aniaj� si� ku importowi. F. Serti 
i C. Tomasi zauwa�yli, �e najbardziej efektywnymi przedsi�biorstwami s� te, które jednocze	nie 
eksportuj� i importuj�. Z kolei D. Castellani, F. Serti i C. Tomasi podtrzymali ten wniosek na pod-
stawie analizy w�oskich przedsi�biorstw przemys�owych, a ponadto zaobserwowali, �e przedsi�-
biorstwa jedynie importuj�ce s� bardziej produktywne od tych, które jedynie eksportuj�. Por. M. 
Gibson, T. Graciano, Trade Models with Heterogeneous Firms: What About Importing?, MPRA 
Paper 2011, No. 33084; F. Serti, C. Tomasi, Firm Heterogeneity: Do Destinations of Exports and 
Origins of Imports Matter?, LEM Papers Series 2008/14; D. Castellani, F. Serti, C. Tomasi, Firms 
in International Trade: Importers and Exporters Heterogeneity in the Italian Manufacturing Indu-
stry, LEM Papers Series, 2008/04.
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empiri� i teori� wymaga zatem dalszych bada�, mo�liwych do przeprowadzenia, 
je�eli dost�p do materia�u statystycznego b�dzie szerszy.

Jedn� z przyczyn paradoksalnego stanu rzeczy mo�e by
 zaanga�owanie 
przedsi�biorstw z województwa �ódzkiego w funkcjonowanie mi�dzynarodowych 
sieci produkcyjnych (jako filie b�d oddzia�y przedsi�biorstw mi�dzynarodowych 
lub niezale�ne przedsi�biorstwa wspó�pracuj�ce z zagranicznymi kontrahentami). 
Odnosi si� to zw�aszcza do jednoczesnych eksporterów i importerów. Mo�liwe 
jest wówczas, �e podmiot zagraniczny podejmuje wspó�prac� z przedsi�bior-
stwem z województwa �ódzkiego, które cho
 jest ma�o produktywne, to ma wiele 
innych atutów, na przyk�ad elastyczno	
 wspó�pracy, terminowo	
 dostaw (lub 
wykonywania innych prac) czy lojalno	
 (traktowana jako m.in. zachowywanie 
tajemnicy o technikach produkcyjnych i organizacyjnych stosowanych przez 
zleceniodawc�). W przypadku jednostek powi�zanych kapita�owo z podmiotami 
zagranicznymi niska sprzeda� (nominalna) na zatrudnionego mo�e wynika
 tak�e 
z redukcji mar�y13.

W przedstawionym wyja	nieniu mo�na pomin�
 za�o�enie o silnym zaan-
ga�owaniu podmiotów z regionu �ódzkiego w pionowo zintegrowane �a�cuchy 
dostaw i przyj�
, �e znaczny odsetek firm z województwa, które decyduj� si� na 
internacjonalizacj� dzia�alno	ci, nie ma przewagi produktywno	ci nad konkuren-
tami. O podj�ciu dzia�alno	ci mi�dzynarodowej, zw�aszcza importu, decydowa-
�yby zatem inne cechy firm. Takie wyja	nienie popiera�oby krytyków nowej teorii 
handlu, którzy podkre	laj�, �e przedsi�biorstw nie mo�na rozwa�a
 wy��cznie 
w kontek	cie jednego czynnika – produktywno	ci. Jest to jednak tylko propozycja 
wyja	nienia i nale�y podkre	li
, �e uzyskane wyniki w �adnym razie nie powinny 
by
 traktowane jako próba falsyfikacji nowej nowej teorii handlu.

Innym wyja	nieniem zaobserwowanej rozbie�no	ci jest inercja zatrudnienia. 
Mo�liwe jest, �e podmioty zaanga�owane w import wcze	niej dokona�y okre	lo-
nych inwestycji w oczekiwaniu na znaczne korzy	ci (np. wysok� sprzeda�). W 	lad 
za tymi inwestycjami zwi�ksza�o si� w tych przedsi�biorstwach zatrudnienie. 
Spowodowany kryzysem gospodarczym spadek ch�onno	ci rynku i pogarszaj�ce 
si� perspektywy gospodarcze skutkowa�y ni�sz� sprzeda�� od oczekiwanej oraz 
brakiem mo�liwo	ci znacznej redukcji liczby pracowników. Redukcja ta oznacza-

13 Zgodnie z teori� jednostki podejmuj� integracj� wertykaln� m.in. w celu poprawy swojej kon-
kurencyjno	ci cenowej przez eliminacj� narzutu na koszt kra�cowy pobieranego przez dostawc�. 
W kontek	cie internacjonalizacji podmiotów z województwa �ódzkiego by�oby to zatem elimino-
wanie (lub zmniejszanie) przez jednostki zagraniczne mar�y nak�adanej przez przedsi�biorstwa eks-
portowo-importowe z tego regionu.
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�aby bowiem wycofanie si� z przyj�tych planów. Wydaje si�, �e po zako�czeniu 
fazy najsilniejszego przestoju gospodarczego optymizm przedsi�biorców mo�e 
by
 na tyle wysoki, by chcieli przeczeka
 i utrzyma
 sztywny poziom czynników 
produkcji. Scenariusz taki potwierdza wysoka premia importerów za wielko	
 
kapita�u w�asnego i 	rodki trwa�e. W takiej sytuacji wyst�pi� przerost zatrudnienia 
(w stosunku do osi�ganej sprzeda�y), co odzwierciedla tak�e niska produktyw-
no	
 pracy.

Podsumowanie

Wspó�czesna teoria handlu w wi�kszym stopniu koncentruje si� na mikro-
ekonomicznych podstawach wymiany mi�dzynarodowej. Jedn� z g�ównych 
wspó�czesnych koncepcji jest tak zwana nowa teoria handlu, która postuluje 
zwi�zek mi�dzy wy�sz� produktywno	ci� i wej	ciem na rynki zagraniczne, g�ów-
nie przez eksport, cho
 	wiatowe badania zdaj� si� potwierdza
 ten sam zwi�zek 
w przypadku importu.

Przeprowadzone w województwie �ódzkim porównanie przedsi�biorstw roz-
szerzaj�cych swoj� dzia�alno	
 na rynki zagraniczne przez handel i tych ogranicza-
j�cych si� do rynku krajowego wykaza�o, �e firmy o mi�dzynarodowym zasi�gu 
charakteryzuj� si� wy�szym poziomem sprzeda�y, inwestycji d�ugoterminowych, 
	rodków trwa�ych, kapita�u w�asnego oraz zu�ycia materia�ów i energii elektrycz-
nej. �wiadczy to o nowocze	niejszych, bardziej kapita�och�onnych technologiach, 
co wydaje si� sygnalizowa
 przewag� konkurencyjn� tych przedsi�biorstw. Maj� 
one te� najcz�	ciej wy�sze zatrudnienie, s� zatem wi�ksze. W firmach impor-
tuj�cych jest ono jednak nieproporcjonalnie du�e, czyli nadwy�ka zatrudnienia 
jest wi�ksza ni� nadwy�ka sprzeda�y. Okazuje si� zatem, �e firmy importuj�ce 
i importowo-eksportowe cechuj� si� ni�sz� produktywno	ci� pracy, co nie jest 
zgodne z teori�. W rozwa�aniach przedstawiono potencjalne wyja	nienia tego 
fenomenu, jednak z uwagi na brak danych nie zosta�y one zweryfikowane. 
S� zatem tylko propozycjami i powinny inspirowa
 przysz�e badania. 
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SPECIFICITY OF FIRMS ENGAGED IN INTERNATIONAL TRADE 
– LÓD� VOIVODESHIP CASE

Summary

Theoretical and empirical literature indicates, that enterprises engaged in interna-
tional trade significantly differ from those that limit their operations to domestic market. 
Hereby authors tried to distinguish discriminants of the international trade participants 
from �ód Voivodeship Although most of results were convergent to theory and numer-
ous other empirical results, it also turned out that importers (including those who import 
and export as well) are characterised by lower labour productivity than subjects inactive 
on international markets. Potential reasons for such situation were presented.
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