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Podstawowe fakty empiryczne  

dotyczące eksportu firm 

Najnowsze badania empiryczne na poziomie firmy pokazują, że:  

 Większość firm, nawet tych wytwarzających dobra będące 
przedmiotem handlu, w ogóle nie eksportuje;  

 Spośród tych firm, które eksportują, tylko niewielka część 
eksportuje dużą część swojej produkcji;  

 Przynajmniej część firm w każdej gałęzi eksportuje, a udział firm 
eksportujących jest funkcją przewagi komparatywnej gałęzi  

 Firmy, które eksportują w istotny sposób różnią się od firm, które 
nie eksportują (są one większe, bardziej produktywne, oferują 
wyższe wynagrodzenia i są bardziej kapitałointensywne);  

 Liberalizacja handlu prowadzi do wzrostu produktywności w 
gałęzi  
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Udział eksportujących firm w 

całości firm w przetwórstwie 

przemysłowym  

Procent eksportu przypadający na 

największych eksporterów  

 silna koncentracja eksportu 
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Założenia modelu Melitza 

(wersja uproszczona) 
 Model wprowadza różnice w kosztach produkcji między firmami 

w modelu konkurencji monopolistycznej Krugmana (1980). 

 Gospodarka wyposażona jest w tylko jeden czynnik produkcji: 
pracę (L).  

 Mamy tylko jedną gałąź, która wytwarza horyzontalnie 
zróżnicowany produkt.  

 Każda firma wytwarza tylko jedną odmianę dobra 
zróżnicowanego w warunkach istnienia korzyści skali. 

 Konkurencja jest niedoskonała – przypadek dużej grupy.  

 Firmy różnią się pod względem całkowitej produktywności 
czynników.  

 Zakłada się, że produktywność danej firmy określana jest w 
sposób losowy po poniesieniu stałego kosztu wejścia (kosztu 
innowacji).  
 Koszt innowacji: sytuacja, w której firma inwestuje w B+R w celu 

opracowania nowej odmiany i istnieje niepewność co do procesu 
dotyczącego kształtowania się krańcowego kosztu produkcji nowej 
odmiany. 

Założenia modelu Melitza w sposób 

formalny: koszty, produktywność oraz 

elastyczność substytucji 

 W uproszczonej wersji modelu mamy M firmy, z których każda wytwarza tylko jedną odmianę 

dobra zróżnicowanego  M odmian. 

 Produkcja wymga nakładów tylko jednego czynnika produkcji - pracy (l), której podaż jest 

szytwna i ustalona na poziomie L. (miara wielkości gospodarki)  

 Technologia produkcji opisywana jest za pomocą funkcji kosztów o stałym koszcie krańcowym  

i koszcie stałym niezależnym od wielkości produkcji.  

  nakłady pracy są zatem liniową funkcją wielkości produkcji q: qfl   

 Wszystkie firmy mają ten sam koszt stały f > 0, ale charakteryzują się różnymi poziomami 

produktywności oznaczanymi za pomocą 0 . 

 Innymi słowy, wyższy poziom produktywności oznacza możliwość wytworzenia odmiany po 

niższym koszcie krańcowym.  

 (Alternatywną interpretacją wyższej produktywności byłaby możliwość: wytworzenia produktu 

o wyższej jakości po tym samym koszcie). 

 Niezależnie od poziomu produktywności każda firma ma do czynienia z popytem o elastczności 

równej   

  a więc każda firma wyznacza narzut na koszt krańcowy równy    11   
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Założenia modelu Melitza: 

przychody i wielkość produkcji 
 To daje nam strategię cenową firmy: 

(3)      
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gdzie:   to stawka płac, którą normalizujemy do 1. 

 

Zysk firmy:       
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gdzie:  r  to przychód firmy; a   r  to zysk operacyjny; 

    zależy od zagregownej ceny oraz przychodów: 

 

(4)     1
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(5)     1
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Zatem, stosunki wielkości produkcji oraz przychodów zależą tylko od stosunków ich poziomów 

produktywności: 

 

   (6) 

 

Założenia modelu Melitza: 

wejście i wyjście z gałęzi 

0ef :  stały cost wejścia wyrażony w kategoriach pracy 

Założenia:  

 Paramter produktywności  jest dany losowo ze wspólnego rozkładu gęstości  g .   

  g ma dodatnią dziedzinę (0,  ) i ciągłą dystrybuantę  G . 

 Działająca firma ma do czynienia ze wspólnym dla wszystkich firm prawdopodobieństwem  , 

że w każdym okresie negatywny szok spowoduje jej wyjście. 

 
Wchodząca firma o produktywności  : 

 Natychmiast wyjdzie jeżeli jej zysk będzie ujemny (nigdy nie rozpocznie produkcji), lub  

 Rozpocznie produkcje, gdy   0  w kazdym okresie aż do zaistnienia szoku. 
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Założenia modelu w wersji dla 

gospodarki otwartej:  
 Otwarcie na handel możemy rozpatrywać jak zwiększenie 

rozmiarów gospodarki. 

 Otwarcie gospodarki nie wpływa na żadną ze zmiennych na 
poziomie firmy. 

 Ta sama liczba firm wytwarza ten sam poziom produkcji i ma te 
same zyski co w warunkach gospodarki zamkniętej.  

 Wszystkie firmy w danym kraju dzielą swoją sprzedaż między 
krajowych i zagranicznych konsumentów w oparciu o relatywne 
rozmiary krajów.  

  Zatem w sytuacji braku kosztów transportu istnienie 
różnorodności firm nie wywiera wpływu na skutki handlu.  

 Skutki handlu są takie same jak w modelu Krugmana (1980) z 
jednorodnymi firmami: chociaż otwarcie gospodarki na firmy nie 
ma wpływu konsumenci uzyskują wyższy poziom dobrobytu 
dzięki wzrostowi różnorodności produktów.  

Stały koszt wejścia na rynki 

zagraniczne poprzez eksport 

 firmy chcące eksportować ponoszą nie tylko koszty 
związane z wielkością eksportu (jednostkowe koszty 
transport u oraz ceł) 

 ale również koszty stałe, które nie zależą od wielkości 
eksportu (np. uzyskania informacji o klientach, 
dostosowania się do lokalnych standardów, budowy 
kanałów dystrybucji itp.). 
 Niektórych z tych kosztów nie da się uniknąć, na inne mogą 

wpływać regulacje rządowe, które mogą być stosowane przez 
rządy jako bariery pozataryfowe  

 W sytuacji, gdy istnieje niepewność odnośnie  rynku 
eksportowego utopiona natura kosztu stałego jest 
istotnym czynnikiem dla podjęcia decyzji o eksporcie. 
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Możliwe 

stany 

równowagi 

Notacja: 

 

0 : poziomy produktywności  

xA  ,, * : wartości graniczne dla 

Autrkii (wejścia), krajowych dostaw, eksport 

  111    CES elstyczność substytucji 

 r    przychody                    zyski 

 

Helpman, Melitz, Yeaple: Eksporterzy i firmy 

dokonujące inwestycji zagranicznych 
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Eksportowa działalność firm w 

świetle modelu Melitza: 
 Oprócz utopionego kosztu innowacji firma, która wchodzi na 

rynek krajowy musi ponieść stały koszt wejścia 

 Podobnie, jeśli chce eksportować musi ponieść koszt stały 
wejścia na rynek zagraniczny. 

  W zależności od poziomu produktywności firma rozpocznie 
produkcję lub wyjdzie z rynku 
  jeżeli rozpocznie produkcję to może produkować tylko na rynek 

krajowy, albo również eksportować na rynek zagraniczny 

 Tylko firmy o dostatecznie niskich kosztach będą zdolne 
sprzedawać wystarczająco dużo aby pokryć koszty stałe. 

 Firmy o najniższych kosztach krańcowych będą w stanie ponieść 
koszty wejścia zarówno na rynek krajowy jak i zagraniczny.  

 Firmy o pośrednim poziomie produktywności będą w stanie 
działać tylko na rynku krajowym (nie są w stanie ponieść kosztów 
wejścia na rynek zagraniczny). 

  Tylko najbardziej produktywne firmy zostają eksporterami.  

Wstępne wyniki analizy: The Global 

Operations of European Firms: second Efige 

Policy Report (ilość analizowanych firm) 
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Rozkład gęstości Kernela produktywności dla firm 

krajowych, eksporterów i firm dokonujących BIZ 

Determinanty eksportu 

(działających firm)  (EFIGE report) 



9 

Determinaty eksportu (extensive margins) w 

poszczególnych krajach  (EFIGE) 

Czynniki pozytywnie oddziaływujące 

na wielkość eksportu firm 

 Większe firmy  (zatrudniające więcej pracowników) 

 „Starsze” firmy (mające dłuższe doświadczenie w 
eksporcie) 

 Firmy zagraniczne (głownie filie wielkich korporacji 
wielonarodowych) 

 Firmy wykorzystujące bardziej kapitał ludzki (udział 
absolwentów szkół wyższych w całkowitym 
zatrudnieniu) 

 Mające większy potencjał innowacyjny  

 Wydające więcej na badania i rozwój (BiR) 
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Ilość krajów do których eksportują 

firmy europejskie (EFIGE report) 

Kierunki eksportowania firm 

europejskich 
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Determinanty outsoursingu i BIZ 

firm europejskich 

Szacunek dla krajów Wyshegradu: 

prawdopodobieństwo eksportu (Cieślik, 

Michałek & Michałek, 2012) 
zmienne (1) (2) (3) (4) 

          

lproduktywność 0.0990***   0.105***   

  (0.0183)   (0.0196)   

luniwer 0.00586*** 0.00563*** 0.00571*** 0.00558*** 

  (0.00158) (0.00169) (0.00169) (0.00170) 

lwyk_prac 0.0488** 0.0384* 0.0400* 0.0373 

  (0.0222) (0.0228) (0.0229) (0.0228) 

l_B+R 0.0443*** 0.0550*** 0.0529*** 0.0536*** 

  (0.00509) (0.00624) (0.00628) (0.00630) 

Licencja zagraniczna     0.565* 0.513 

      (0.332) (0.338) 

Własność zagraniczna  0.00828*** 0.0104*** 0.0102*** 0.0103*** 

  (0.00141) (0.00171) (0.00171) (0.00171) 

Firma_średnia 0.514*** 0.476*** 0.473*** 0.472*** 

  (0.0877) (0.0944) (0.0940) (0.0945) 

Firma_duża 0.701*** 0.619*** 0.611*** 0.622*** 

  (0.104) (0.118) (0.118) (0.119) 

Lprod_kosztowa   0.0954***   0.0941*** 

    (0.0188)   (0.0189) 

Stała -1.908*** -1.547*** -1.805*** -1.548*** 

  (0.284) (0.282) (0.309) (0.282) 

Ilość obserwacji 1,544 1,335 1,345 1,335 

Log likelihood -808.3 -671.5 -676.7 -670.3 

Pseudo R2 0.200 0.202 0.205 0.204 
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Wybory pomiędzy outsouringiem i 

BIZ firm europesjkich 

Przeznacznie produkcji 

pochodzącej z BIZ 
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Podsumowanie wyników 
 Z przedstawionej analizy wynika, że możemy dokonać rankingu 

firm pod względem ich produktywności co daje nam trzy typy firm 
oraz dwie wartości krytyczne dla kosztu krańcowego. 

 1. Najmniej produktywne firmy (tzn. te których krańcowy koszt 
jest powyżej pierwszej wartości krytycznej) wychodzą z rynku. 

 2. Firmy pomiędzy pierwszą a drugą wartością krytyczną 
wchodzą na rynek, ale ograniczają się do działalności na rynku 
krajowym 

 3.  Firmy o najwyższym poziomie produktywności (o koszcie 
krańcowym poniżej drugiej wartości krytycznej) sprzedają swoje 
produkty zarówno na rynku krajowym jak i na rynku eksportowym    

 Wartość krytyczna krańcowego kosztu umożliwiającego wejście 
na rynek lokalny zależy od : 
  stałego kosztu wejścia na rynek krajowy 

  cen oraz warunków popytowych. 

  Wartość krytyczna kosztu krańcowego wejścia na rynek 
eksportowy zależy od: 
  kosztu stałego wejścia na rynek eksportowy 

  Kosztów handlu oraz cen i warunków popytowych 

Efekty liberalizacji handlu w 

modelu Melitza  
 Baldwin and Forslid (2004) analizując skutki 

liberalizacji podkreślali dwa główne efekty: 

 1. liberalizacji silnie wpływa na poziom produktywności 
w przemyśle:  

 Poprzez efekt selekcji: najmniej konkurencyjne firmy 
opuszczają rynek 

 Poprzez efekt realokacji produkcji (produkcja jest 
przenoszona do bardziej efektywnych firm).  

 2. liberalizacja może wywoływać efekt zmniejszenia 
różnorodności produktów  

  Bardziej liberalny handel może eliminować małe firmy 
i odmiany przez nie produkowane 
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Efekty liberalizacji w modelu 

Melitza  (c.d.) 

 Baldwin i Forslid: Analizując  zyski mierzą przychody 
kapitału i pracy, i pokazują, że również w tym 
przypadku występuję efekt podobny do 
neoklasycznego efektu Stolper-Samuelson 

 Analizując skutki dobrobytowe wyróżniają trzy efekty:   
 1. negatywny efekt redukcji liczby odmian, 

 2. pozytywny efekt wzrostu produktywności   and  

 3. pozytywny efekt związany z substytucja nieefektywnych 
firm krajowych przez zagraniczne i zmianą struktury produkcji.  

   konkludują, że pozytywne efekty produkcyjne i 
substytucyjne dominują nad negatywnym efektem 
liczby odmian 

  bardziej liberalny handel jednoznacznie podnosi 
poziom dobrobytu 

Porównanie teorii handlu  


