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Rozwój regionalny Litwy w warunkach
integracji gospodarczej
Agata Gasińska*

Wstęp
Gospodarka światowa nieustannie się rozwija. Progres, który bezspornie można
dziś obserwować – w większym lub mniejszym stopniu – na świecie, wpływa
na to, co będzie za kilkadziesiąt czy kilkaset lat. Rozwój gospodarczy wskazuje
pozycję kraju na tle międzynarodowym, jest dynamiczny i odzwierciedla zmiany
zachodzące w państwie.
W pracy została podjęta tematyka rozwoju regionalnego Litwy w warunkach
integracji gospodarczej, gdyż to właśnie ona ułatwia dynamizowanie procesów
rozwojowych. W pracy określono też istotę integracji ekonomicznej. Przeanalizowano rozwój regionalny Litwy w latach 2004–2015, scharakteryzowano regiony
Litwy pod względem podziału administracyjnego, a także poruszono kwestię źródeł finansowania rozwoju Litwy. Ostatecznie dokonano analizy rozwoju regionalnego Litwy w warunkach integracji ekonomicznej, uwzględniwszy takie czynniki
jak PKB, stopę bezrobocia i zatrudnienia.
Celem artykułu jest przeanalizowanie poszczególnych regionów Litwy, tak
aby zaprezentować poziom ich rozwoju oraz wskazać wewnętrzne, regionalne
zróżnicowania kraju, a także określić – na podstawie wykorzystania dostępnych
środków pomocowych – wpływ Unii Europejskiej na wzrost gospodarczy Litwy.
Analizy dotyczą lat 2004–2015.

* Agata Gasińska – licencjat z ekonomii, Uniwersytet w Białymstoku, Filia w Wilnie, Koło Nauko-

we Studentów Ekonomii im. F.A. von Hayeka Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie,
gasinska.agata@gmail.com.
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Istota integracji gospodarczej
Pojęcie „integracja” istnieje już od kilku stuleci. Według Oxford English Dictionary pierwszy raz pojawiło się w druku w 1620 roku. W języku łacińskim terminu
„integracja” używano w znaczeniu renowacji i odnowienia (Machlup 1986, s. 17).
Obecnie funkcjonuje wiele definicji integracji.
Samo słowo pochodzi od łacińskiego integratio, co oznacza scalanie, zespalanie, łączenie. Dotyczy to zwłaszcza integracji gospodarczej, kulturowej, politycznej itp. (Doliwa-Klepacki 2005, s. 37). W koncepcji ekonomicznej integrację
rozumie się jako proces grupowania się. Ekonomista R. Marjolin stwierdza, że
integracją jest każdy proces, który prowadzi do większego stopnia jedności (Doliwa-Klepacki 2005, s. 37). Mówiąc o integracji, warto wspomnieć o formach integracji ekonomicznej. Każdy szczebel jest krokiem do pełnej integracji, czyli unii
ekonomicznej, która może stanowić etap integracji politycznej (Grabowski 2008,
s. 16). Zazwyczaj wyróżnia się pięć form integracji: strefę wolnego handlu, unię
celną, wspólny rynek, unię monetarną (walutową), pełną integrację (unię ekonomiczną). Formy integracji ekonomicznej przedstawia tabela 1.
Tabela 1. Formy integracji gospodarczej

Forma
integracji

Wysoki stopień liberalizacji wzajemnej wymiany
handlowej
(brak barier
we wzajemnej
wymianie
handlowej)

Wspólna
polityka
handlowa,
zastosowanie
wspólnej
zewnętrznej
taryfy celnej
i barier pozataryfowych

Swobodny
przepływ
czynników
produkcji
i towarów
wewnątrz
ugrupowania

Harmonizacja
polityki ekonomicznej,
wspólna
waluta

Strefa wolnego handlu

+

Unia celna

+

+

Wspólny
rynek

+

+

+

Unia
monetarna

+

+

+

+

Pełna
integracja

+

+

+

+

Pełna unifikacja polityki
ekonomicznej
i zagranicznej,
w tym obronnej, wspólne
ponadnarodowe organy
władzy

+

Źródło: (Proniewski, Niedźwiecki 2014, s. 31).

Pierwszym etapem integracji jest strefa wolnego handlu. Ta forma integracji
gospodarczej usuwa różnorodne bariery handlowe, m.in. cła, ograniczenia ilościowe, bariery pozataryfowe, bariery parataryfowe. Likwidacja przeszkód jest
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możliwa wyłącznie w państwach unii. Wobec krajów trzecich członkowie ugrupowania prowadzą niezależną politykę handlową. Oznacza to, że stosowane bariery mogą być zróżnicowane, np. mogą obowiązywać różne stawki celne (Grabowski 2008, s. 16).
Różne stawki celne są przyczyną konkurencji dóbr importowanych wśród krajów podlegających procesowi integracji. Tymczasem unia celna likwiduje rywalizację, wspierając tym samym handel pomiędzy członkami ugrupowania. Jednocześnie negatywnie wpływa na handel z krajami spoza unii (Grabowski 2008, s. 16).
Następną formą integracji jest wspólny rynek. Wspólny rynek powstaje na
skutek porozumienia pomiędzy państwami. W odróżnieniu od strefy wolnego
handlu i unii celnej, w przypadku których usuwane są bariery hamujące handel
i ustalane wspólne cła, w przypadku wspólnego rynku otwierane są granice, aby
umożliwić transfer czynników produkcji, czyli nakładów. Na danym etapie integracji kraje ugrupowania są zobowiązane do zastosowania bardziej „poważnych”
narzędzi ekonomicznych. Kraje podlegające procesowi integracyjnemu na danym
szczeblu zmuszone są do prowadzenia wspólnej polityki cenowej, podatkowej
i innych. T. Grabowski stwierdza, że mechanizmy wspólnego rynku są też z zasady
stosowane przez kraje, które przewidują osiąganie najwyższych możliwych szczebli integracji ekonomicznej (Grabowski 2008, s. 17).
Kolejny etap integracji, unia walutowa, jest bardziej skomplikowany. Pomimo obowiązywania wymienionych już wcześniej zasad integracji, w unii walutowej – zwanej również monetarną – podejmuje się działania na rzecz: zrównoważenia kursu walutowego (dopuszczalne są wahania w określonych granicach),
zagwarantowania swobodnej wymienialności waluty o stałym kursie, stworzenia
zbiorowej rezerwy walut oraz wspólnej waluty międzynarodowej, realizacji systemu pomocy kredytowej, a także utworzenia wspólnej polityki walutowej wobec krajów poza ugrupowaniem (Grabowski 2008, s. 17–18). Chcąc przystąpić
do danego etapu integracji, kraje ubiegające się są zobowiązane do spełnienia
warunków z zakresu m.in. polityki kredytowej banków centralnych, polityki budżetowej (Grabowski 2008, s. 18).
Unia ekonomiczna, czyli pełna integracja, to najwyższa forma – i ostatni etap
– integracji gospodarczej. Na tym szczeblu integracji jest prowadzona jednolita polityka, za którą odpowiadają instytucje międzynarodowe. Wszystkie kraje
ugrupowania działają według wspólnych norm. Ta forma integracji gospodarczej
obejmuje wszystkie wymienione funkcje integracji ekonomicznej. W takim ugrupowaniu obowiązuje jedna waluta, a więc wspólny bank centralny. Aby zaznaczyć spójność unii ekonomicznej i monetarnej, dany szczebel jest również nazywany unią ekonomiczno-monetarną lub ekonomiczno-walutową. Pełna integracja
może prowadzić do unii politycznej (Grabowski 2008, s. 18). Wpływ integracji
na gospodarkę Litwy warto badać, uwzględniając zróżnicowanie poszczególnych
regionów.
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Charakterystyka regionów Litwy
Terytorium Republiki Litewskiej dzieli się na jednostki administracyjne. Jednostka administracyjna to część terytorium zarządzana przez Rząd Republiki Litewskiej lub instytucje samorządowe. Terytorialna jednostka administracyjna ma
swoje granice, centrum oraz nazwę – są to okręgi (nazywane regionami) oraz
samorządy (por. Lietuvos Respublikos teritorijos… 1994). Mapę okręgów Litwy
przedstawia rysunek 1.
Rysunek 1. Mapa okręgów Litwy

Szawle
Kłajpeda

Telsze

Poniewież
Uciana

Taurogi

Kowno

Mariampol

Wilno
Olita

Źródło: opracowanie własne, www.osp.stat.gov.lt/regionine-statistika-pagal-statistikos-sritis (dostęp 26.10.2016).

Podział administracyjny Litwy obejmuje samorządy i okręgi, nazywane również regionami. Obecnie na Litwie jest 60 samorządów, które tworzą 10 okręgów:
olicki, kowieński, kłajpedzki, mariampolski, poniewieski, szawelski, tauroski,
telszański, uciański i wileński (por. Lietuvos Respublikos teritorijos… 2017).
Przez dłuższy czas, m.in. w latach 2004–2011, na Litwie mieszkało ponad
3 mln osób. Jednakże z każdym rokiem liczba ludności malała. Aktualne dane
wskazują, że Litwę zamieszkuje ok. 2,85 mln osób (2016 r. ). Rysunek 2 obrazuje
zmiany liczby ludności Litwy w ciągu 11 lat, począwszy od 2004 roku.
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Wykres 1. Liczba ludności Litwy w latach 2004–2015 (mln osób)
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Źródło: appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do (dostęp 26.10.2016).

W 2004 roku na Litwie mieszkało 3,36 mln osób, jednak z każdym rokiem liczba ludności malała. W 2004 r. Unia Europejska otworzyła swoje granice dla Litwy,
co spowodowało, że ludzie zaczęli emigrować w poszukiwaniu bardziej opłacalnej
pracy. Największy spadek odnotowano w 2010 roku. Pięć lat później liczba ludności na Litwie wynosiła 2,89 mln osób, czyli o 16% mniej niż w 2004 roku.
Regiony Litwy są nierównomiernie zaludnione. Najwięcej osób zamieszkuje
okręgi wileński, kowieński oraz kłajpedzki. Duży wpływ na tę sytuację ma emigracja mieszkańców z mniej rozwiniętych regionów w celu znalezienia lepszych
warunków do życia. Rysunek 3 obrazuje regionalne zróżnicowanie ludności Litwy pod koniec 2015 roku.
Rysunek 2. Regionalne zróżnicowanie ludności Litwy pod koniec 2015 roku

Okręg
telszański

Okręg
poniewieski

Okręg
szawelski

Okręg
kłajpedzki

Okręg
uciański

Okręg
tauroski
Okręg
kowieński
Okręg
mariampolski

Okręg
wileński

Okręg
olicki

100 000–146 000
149 000–280 000
320 000–810 000

Źródło: www.osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize1 (dostęp 26.10.2016).
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Regiony tauroski, uciański i olicki są najmniej zaludnione. Zamieszkuje je
od 100 tys. do 146 tys. osób, czyli ponad 18% ludności całego kraju. 149 tys. –
280 tys. osób mieszka w okręgach mariampolskim, poniewieskim i szawelskim;
jest to prawie 23% mieszkańców Litwy. Najbardziej zaludnionymi okręgami są
kłajpedzki, kowieński oraz wileński, które zamieszkuje od 320 tys. do 810 tys.
osób, co stanowi ponad 59% ludności. Powodem tego może być niezrównoważony rozwój gospodarczy regionów kraju.
Kolejnym miernikiem wskazującym na duże zróżnicowanie regionalne są
wydatki na badania i rozwój. Działalność badawczo-rozwojowa ma nieoceniony
wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionów. Wydatki na badania i rozwój
w sektorze rządowym i szkolnictwa wyższego w 2015 roku na Litwie przedstawia
rysunek 4.
Wykres 2. Wydatki na badania i rozwój w sektorze rządowym i szkolnictwa wyższego w 2015 r.
(mln euro)
Okręg wileński
Okręg szawelski
Okręg kłajpedzki
Okręg kowieński

165,9
3,5
11,2
101,8

Źródło: www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/3329771/MTEP.pdf (dostęp 28.02.2017).

Działania badawczo-rozwojowe prowadzone są głównie w 4 okręgach: wileńskim, szawelskim, kłajpedzkim oraz kowieńskim. Najwięcej środków na
badania i rozwój przeznacza się w okręgu wileńskim – 165,9 mln euro. Nieco
mniej w okręgu kowieńskim – 101,8 mln euro, a najmniej w okręgu szawelskim
(3,5 mln euro).
Aby finansować badania i rozwój kraj powinien dysponować niezbędnymi
środkami. Jednym z głównych źródeł środków inwestycyjnych płynących do kraju są Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej. Zasadnicze znaczenie, jeśli chodzi
o absorpcję środków unijnych, ma podział Litwy na regiony według Klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS)1.**Podział NUTS
przedstawia tabela 2.
NUTS służy do podziału terytorium państw Unii Europejskiej na trzy poziomy regionalne i uwzględnia liczbę ludności na danych obszarach, podczas
Klasyfikacja NUTS została stworzona w celu zbierania porównywalnych danych społeczno-gospodarczych w regionach Unii Europejskiej. Klasyfikacja Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych została wdrożona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
26 maja 2003 roku, jednak weszła w życie 11 lipca 2003 roku.

1
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gdy lokalne jednostki administracyjne (LAU) są bardziej szczegółowe. Pierwszy
poziom (LAU 1) obejmuje samorządy (savivaldybės) a drugi (LAU 2) – gminy
(seniūnijos).
Tabela 2. Klasyfikacja NUTS

Poziom

Opis

Przedział (osoby)

NUTS 0

Państwo

–

NUTS 1
NUTS 2

3 mln – 7 mln
Poziom regionalny

NUTS 3
LAU 1
LAU 2

800 tys. – 3 mln
150 tys. – 800 tys.

Poziom lokalny

–
–

Źródło: www.stat.gov.pl/statystyka-regionalna/jednostki-terytorialne/klasyfikacja-nuts/historia-klasyfikacji-nuts (dostęp: 2.04.2017).

Do 2016 roku terytorium Litwy dzieliło się na jeden region z poziomu
NUTS 1 i NUTS 2 oraz dziesięć regionów z poziomu NUTS 3. Przy czym NUTS
3 to 10 okręgów Litwy: olicki, kowieński, kłajpedzki, mariampolski, poniewieski,
szawelski, tauroski, telszański, uciański, wileński.
W 2016 roku podział ten został zmieniony – 6 stycznia 2016 r. rząd Republiki Litewskiej zatwierdził dwa nowe regiony: region Stolicy, czyli okręg wileński, oraz region Litwy Środkowej i Zachodniej, obejmujący pozostałe dziewięć
okręgów. Tak więc od 2016 roku na Litwie funkcjonują: jeden region z poziomu
NUTS 1 – Litwa, trzy z poziomu NUTS 2 – Litwa, region Stolicy, region Litwy
Środkowej i Zachodniej oraz 10 NUTS 3 – 10 okręgów Litwy. Podział wprowadzono z powodu różnicowania rozwoju okręgów Litwy.
Region wileński jest najbardziej rozwinięty i przyciąga najwięcej inwestycji,
mieszczą się w nim główne siedziby przedsiębiorstw i siedziby rządowe. Wszystko to powoduje, że okręg wileński „ciągnie” do góry krajowe PKB – PKB na jednego mieszkańca regionu wileńskiego stanowi 110% średniej Unii Europejskiej,
a w pozostałej części Litwy nie osiąga 75% średniej unijnej. Taki stan rzeczy, tj.
bez wprowadzenia zmian w klasyfikacji NUTS, mógłby oznaczać zmniejszenie
wsparcia Unii Europejskiej w 2021 roku nawet do poziomu 60%. Dlatego też, aby
nie stracić prawie 2,7 mld euro, rząd Litwy podjął decyzję o podziale Litwy na
dwa regiony – zamożniejsze Wilno oraz mniej rozwiniętą Środkową i Zachodnią
Litwę (por. Pritarta Sostinės regiono… 2017).
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Źródła finansowania i analiza rozwoju regionalnego Litwy
w latach 2004–2015
Głównym zewnętrznym źródłem finansowania Litwy są środki Unii Europejskiej.
Budżetem Unii Europejskiej zarządza głównie pięć największych funduszy (por.
Europejskie Fundusze Strukturalne… 2016): Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejski Fundusz Morski
i Rybacki.
Po wstąpieniu do Unii Europejskiej Litwa mogła korzystać ze środków
pieniężnych Unii, aby realizować plany zawarte w jednolitym dokumencie programowym2 oraz założenia polityki spójności. Na osiągnięcie tych celów przeznaczono 1,720 mld euro (por. ES investicijos 2017). Priorytetami określonymi
w jednolitym dokumencie programowym były: rozwój infrastruktury społecznej
i gospodarczej, rozwój sektora produkcyjnego, rozwój obszarów wiejskich i rybołówstwa, rozwój zasobów ludzkich oraz wsparcie techniczne (por. Dėl Lietuvos
2004–2006 metų… 2004).
W latach 2007–2013 Litwa pozyskała środki z: Europejskiego Funduszu
Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu
Spójności (por. ES investicijos 2017). Sfinansowane zostały cztery programy
operacyjne: rozwój zasobów ludzkich, wzrost gospodarczy, promowanie spójności i wspieranie działalności technicznej. Na wymienione programy przeznaczono ponad 6,775 mld euro. Obecna perspektywa budżetowa obejmuje lata
2014–2020, w których główną rolę odgrywa strategia „Europa 2020”. Jej celem
jest sprzyjanie wzrostowi gospodarczemu i tworzenie nowych miejsc pracy,
które przyspieszą rozwój całej Unii Europejskiej. Na ten cel Litwie przydzielono 6,709 mld euro.
Po przystąpieniu do Unii Europejskiej Litwa otrzymała też pomoc w ramach
mechanizmów finansowych stworzonych przez Norwegię, Islandię oraz Liechtenstein. Istotne znaczenie miało również wsparcie Federacji Szwajcarskiej w wysokości 63,317 mln CHF.
Produkt krajowy brutto jest jednym z podstawowych mierników rozwoju.
Wartościowe i procentowe ujęcie PKB w poszczególnych regionach Litwy przedstawia tabela 3. Analizie poddano lata uwzględniające okresy rozpoczęcia nowych perspektyw budżetowych w Unii Europejskiej oraz rok 2015.
***

2
Jednolity dokument programowy – dokument sporządzany przez rząd w celu uzyskania środków pieniężnych z funduszy strukturalnych zawierający plan wydatkowania otrzymanej pomocy finansowej.
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Tabela 3. PKB w poszczególnych okręgach
2004
Okręgi

olicki

mln
euro

2007

udział
w PKB
kraju
(%)

mln
euro

2014

udział
w PKB
kraju
(%)

mln
euro

2015

udział
w PKB
kraju
(%)

mln
euro

udział
w PKB
kraju
(%)

676,4

3,7

995,8

3,4

1211,1

3,3

1212,2

3,2

kowieński

3471,0

19,0

5592,6

19,3

7223,0

19,7

7394,5

19,8

kłajpedzki

2087,3

11,4

3326,5

11,5

4301,5

11,8

4315,9

11,6

627,8

3,4

935,5

3,2

1206,8

3,3

1185,5

3,2

poniewieski

1302,5

7,1

1710,7

5,9

2200,7

6,0

2251,5

6,0

szawelski

1456,4

8,0

2151,2

7,4

2641,1

7,2

2681,9

7,2

tauroski

354,8

1,9

493,3

1,7

728,1

2,0

731,5

2,0

telszański

829,4

4,5

1234,5

4,3

1317,9

3,6

1327,0

3,6

uciański

829,7

4,5

1161,0

4,0

1166,4

3,2

1148,4

3,1

wileński

6602,3

36,2

11439,5

39,4

14593,5

39,9

15081,9

40,4

ogółem

18237,7

100,0

29040,7

100,0

36590,0

100,0

37330,5

100,0

mariampolski

Źródło: www.osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize1 (dostęp 21.12.2016).

Z tabeli 3 wynika, że największy udział w PKB w 2004 roku miał okręg wileński. Jego PKB wyniosło 6 602,3 mln euro, a w ujęciu procentowym 36,2%,
czyli ponad jedną trzecią PKB całego kraju. W 2015 roku PKB okręgu wileńskiego stanowiło już ponad 40% krajowego. Mniej produktywny okazuje się
okręg kowieński. W 2004 roku PKB okręgu kowieńskiego wynosiło 3 471 mln
euro, lecz już w 2014 roku ta liczba wzrosła ponaddwukrotnie. W 2015 roku
udział okręgu kowieńskiego w PKB całego kraju wyniósł 19,8%. Kolejnym
okręgiem, jeśli chodzi o stopień produktywności, jest okręg kłajpedzki. W 2004
roku PKB okręgu kłajpedzkiego wyniosło 2 087,3 mln euro (tj. 11,4 % PKB
krajowego), a w 2015 roku – 11,6%. Najmniejszy udział w PKB ma okręg tauroski – 2%.
Kolejnym istotnym wskaźnikiem charakteryzującym rozwój regionu jest
stopa zatrudnienia. Pokazuje ona, jaki procent osób zatrudnionych pracuje zawodowo. Za osobę zatrudnioną uważa się człowieka, który ukończył 15 rok
życia, pracuje i otrzymuje wynagrodzenie. Tabela 4 przedstawia stopę zatrudnienia osób w wieku 15–64 lat.
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Tabela 4. Stopa zatrudnienia na Litwie wśród osób w wieku 15-64 lat w przekroju lat 2004–2015
Okręgi

2004

2007

2014

2015

Dynamika

olicki

55,6

61,7

58,3

61,8

111,2

kowieński

63,1

65,7

67,1

68,4

108,4

kłajpedzki

60,8

65,4

68,5

70,9

116,6

mariampolski

62,1

66,4

61,5

64,3

103,5

poniewieski

59,9

61,2

60,7

62,8

104,8

szawelski

58,8

61,2

61,6

61,3

104,3

tauroski

62,8

63,5

62,8

67,9

108,1

telszański

60,7

66,3

63,0

64,4

106,1

uciański

58,9

65,5

60,2

61,5

104,4

wileński

63,9

67,2

70,2

70,9

111,0

ogółem

61,6

65,0

65,7

67,2

109,1

Źródło: www.osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize1 (dostęp 21.12.2016).

Stopa zatrudnienia na Litwie wykazuje tendencję wzrostową, chociaż nie da
się ukryć, że kryzys gospodarczy miał wpływ na poziom zatrudnienia. W 2008
roku analizowany wskaźnik spadł z 65% do 64,4%. Ponownie zaczął rosnąć
w 2012 roku, po wcześniejszym spadku do 60,2% (w 2011 roku). W 2015 roku
w poszczególnych regionach Litwy wskaźnik zatrudnienia wahał się od 60% do
70%. Najwyższa stopa zatrudnienia była w okręgu wileńskim oraz kłajpedzkim
(70,9%), a ponadto okręg kłajpedzki miał największą dynamikę wzrostu. Zatrudnienie w tym regionie wzrosło o 16,6%. O 11,2% wzrósł wskaźnik w okręgu
olickim, w którym jeszcze w 2004 roku stopa zatrudnienia była najniższa. W 2015
roku najmniejszy wskaźnik był w okręgu szawelskim (61,3%).
Przeciwieństwem stopy zatrudnienia jest wskaźnik stopy bezrobocia. Według
departamentu statystyki osobą bezrobotną jest osoba w wieku od 15 do 74 lat,
która nie pracuje ani nie uczy się, aktywnie poszukuje pracy i jest zdolna do jej
podjęcia. Obecnie stopa bezrobocia na Litwie wynosi 7,9% (2016 rok). Tabela 5
prezentuje stopę bezrobocia na Litwie osób w wieku od 15 lat i starszych w poszczególnych okręgach w latach 2004–2015.
Tabela 5. Stopa bezrobocia na Litwie wśród osób wieku 15 lat i starszych w przekroju lat 2004–2015
Okręgi

2004

2007

2014

2015

Dynamika

olicki

14,6

3,3

18,5

15,4

105,5

kowieński

10,1

4,2

8,9

7,2

71,3

kłajpedzki

12,5

3,9

7,7

6,0

48,0

6,6

1,6

13,0

10,4

157,6

mariampolski
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poniewieski

11,9

6,4

13,7

12,0

100,8

szawelski

12,0

4,5

12,9

13,0

108,3

tauroski

8,3

2,7

11,6

9,1

109,6

telszański

9,6

4,5

12,4

10,3

107,3

uciański

12,0

4,4

17,4

14,0

116,7

wileński

10,6

4,5

8,5

7,6

71,7

ogółem

10,9

4,2

10,7

9,1

83,5

Źródło: www.osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize1 (dostęp 21.12.2016).

Z tabeli 5 wynika, że najmniejszą stopę bezrobocia na Litwie odnotowano tuż
przed ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym, tj. w 2007 roku – ogółem w kraju wskaźnik wyniósł 4,2%. Najmniejsze bezrobocie w 2007 roku było w okręgu
mariampolskim (1,6%), a największe w okręgu poniewieskim (6,4%). Po rozpoczęciu kryzysu bezrobocie wzrosło ponaddwukrotnie. W roku 2015 stopa bezrobocia
w kraju wynosiła 9,1%, przy czym największa była w okręgu olickim (15,4%),
a najmniejsza w kłajpedzkim (6%). Duży spadek stopy bezrobocia odnotowano
w okręgu kłajpedzkim (dynamika wynosi 48%). Wskaźnik bezrobocia spadł też
w okręgach kowieńskim oraz wileńskim. W pozostałych regionach stopa bezrobocia wzrosła. Największy wzrost zaobserwowano w okręgu mariampolskim (57%).
Resumując rozważania na temat rozwoju regionów Litwy, należy stwierdzić,
że środki Unii Europejskiej miały pozytywny wpływ na rozwój gospodarki litewskiej. Przed wstąpieniem do UE PKB Litwy stanowiło 46% średniej unijnej,
a w 2014 roku wzrosło do 75%. Dzięki funduszom UE Litwa była w stanie szybciej przezwyciężyć trudności gospodarcze oraz zmniejszyć liczbę bezrobotnych
(por. Członkostwo Litwy w UE 2017).
Z analizy regionów Litwy wynika, że najbardziej rozwinięte okręgi to wileński, kowieński oraz kłajpedzki. Silny rozwój pierwszego z nich przesądził o nowym podziale Litwy – na region Stolicy oraz region Litwy Środkowej i Zachodniej. Stało się tak z powodu dużego zróżnicowania rozwoju okręgów oraz dążenia
do pozyskania jak największych środków unijnych.
W wymienionych regionach rozwój widoczny jest przede wszystkim w głównych miastach. Wilno jest stolicą i największym miastem na Litwie, uznawanym
za centrum gospodarcze, finansowe i handlowe. W 2015 roku PKB okręgu wileńskiego stanowiło 40,4% PKB krajowego, a PKB per capita wynosiło 18,7 tys.
euro. Większość inwestycji zagranicznych jest skierowana do Wilna. Duża liczba
centrów usług wspólnych jest ulokowana w stolicy, m.in. Western Union, Barclays, Swedbank, SEB, Computer Science Corporation (CSC), Danske Bank (por.
Business Guide 2015).
Kowno ma dobrze rozwinięty transport drogowy, kolejowy oraz infrastrukturę zarówno wodną, jak i powietrzną. W 2015 roku okręg kowieński wytworzył
19,8% ogólnego PKB i 12,7 tys. euro PKB per capita. Region skupia się na
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innowacjach i rozwoju technologicznym. W Kownie są umieszczone dwa centra
nauki, badań i rozwoju – Santaka oraz Nemunas. Centrum Santaka zostało założone w celu prowadzenia badań naukowych, aby stworzyć przedsiębiorstwa oparte
na wiedzy oraz usługi o wartości dodanej. Nemunas sprzyja rozwojowi w sektorze żywnościowym, rolnictwa i leśnictwa. Coraz więcej firm z branży IT decyduje
się na inwestycje w Kownie; są to m.in.: Callcredit, Intermedix, Virtustream (por.
Business Guide 2015).
W porcie kłajpedzkim jest najmniej lodu w porównaniu z innymi północnymi portami na wschodnim wybrzeżu Morza Bałtyckiego. W 2013 roku stworzono lepsze warunki do obsługi dużych statków dzięki bagrowaniu. Rekonstrukcja
portu zwiększyła jego konkurencyjność. Mocną stroną Kłajpedy jest zarówno
przemysł stoczniowy, jak i transport wraz z logistyką. W odległości 35 km od
miasta znajduje się port lotniczy Połąga, co jest mocną stroną regionu. W 2015
roku okręg kłajpedzki wytworzył 11,6% PKB Litwy (por. Business Guide 2015),
a PKB na osobę wyniosło 13,2 tys. euro.
W 2015 roku Międzynarodowy Fundusz Walutowy uznał, że Litwa jest
w grupie gospodarek zaawansowanych, takich jak Niemcy, Stany Zjednoczone
oraz Japonia. Podczas podziału państw na grupy gospodarek zaawansowanych
oraz wschodzących i rozwijających się uwzględniane są PKB per capita, dywersyfikacja eksportu oraz stopień integracji globalnego systemu finansowego. Ponadto Litwa jest wysokorozwinięta w dziedzinie edukacji i technologii (por. IMF
– Lithuania no longer… 2015).
Warto też wspomnieć, że Litwa słynie z laserów, które są wytwarzane m.in.
w Wilnie. Około 50% laserów na świecie pochodzi z Europy, a największy udział
w sprzedaży mają Francja, Niemcy oraz Litwa. Ponad 80% laserów Litwa sprzedaje
za granicę. Na początku 2015 roku litewskie lasery były eksportowane na takie kontynenty jak: Europa (50,5%), Azja (28,2%), Ameryka Północna (20,1%), Oceania
(0,7%), Ameryka Południowa (0,3%) i Afryka (0,2%) (Piskarskas i in. 2015, s. 7–8).

Podsumowanie
Począwszy od 1 maja 2004 roku Litwa jako pełnoprawny członek Unii Europejskiej
uzyskuje środki finansowe z funduszy unijnych w celu realizacji licznych projektów. Środki te dynamizują rozwój regionów Litwy i gospodarki jako całości.
W latach 2004–2015 PKB wzrosło w każdym regionie Litwy. Analiza udziału PKB regionów w PKB kraju pokazała, że największy udział występuje w przypadku okręgów wileńskiego, kowieńskiego i kłajpedzkiego. Świadczy to o wyraźnej polaryzacji procesów rozwojowych skupiających się w trzech najbardziej
rozwiniętych regionach Litwy. Analiza PKB per capita wskazuje tendencję wzrostową we wszystkich regionach. Pozytywnie świadczy to o przebiegu procesu
rozwoju regionalnego przy użyciu m.in. środków unijnych.
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Istotnym wskaźnikiem, który został poddany analizie, była stopa zatrudnienia. Zauważono, że w 2008 roku kryzys gospodarczy miał negatywny wpływ na
stopę zatrudnienia, co nie zmienia faktu, że w badanym okresie, czyli w latach
2004–2015, wskaźnik ten wzrósł łącznie o ponad 9%. Najmniejszy przyrost wyniósł 3,5% i został odnotowany w okręgu mariampolskim. Największy, o wartości
16,6%, wystąpił w okręgu kłajpedzkim.
Wskaźnikiem bezpośrednio związanym ze stopą zatrudnienia jest stopa bezrobocia. Badania pokazują, że w żadnym okręgu Litwy nie powtórzył się tak niski
poziom bezrobocia, jaki miał miejsce w 2007 roku. W większości regionów dynamika stopy bezrobocia jest dodatnia. Zauważono wyraźny wzrost bezrobocia
w 2015 roku w porównaniu z rokiem 2004. Najlepiej z problemem bezrobocia
radzą sobie okręgi kłajpedzki, kowieński i wileński, co wynika głównie z większego stopnia ich rozwoju względem regionów pozostałych.
Z przeprowadzonej analizy wynika, że po przystąpieniu Litwy do Unii Europejskiej większość badanych wskaźników uległa pozytywnym zmianom. Najwyższy poziom rozwoju wśród regionów litewskich osiąga okręg wileński. Tuż
za nim plasują się regiony kowieński i kłajpedzki. W związku ze znacznym rozwojem okręgu wileńskiego i jego przewagą nad pozostałymi regionami na Litwie
wprowadzono nowy podział regionalny według klasyfikacji NUTS – na nowo
powstały region Stolicy i Litwy Środkowo-Zachodniej. Skutkiem tego ma być
większa i lepsza alokacja środków unijnych.

Bibliografia
Business Guide Lithuania 2015, pwc.com, www.pwc.com/lt/lt/assets/publications/businessguide2015_web.pdf (data dostępu: 4.03.2017).
Członkostwo Litwy w UE, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, urm.lt, www.urm.
lt/default/pl/polityka-zagraniczna/Litwa-w-Unii-Europejskiej/czonkostwolitwy-w-ue (data dostępu: 5.03.2017).
Departament statystyki Litwy, osp.stat.gov.lt, www.osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize1 (data dostępu: 26.10.2016).
Doliwa-Klepacki Z.M. (2005), Integracja europejska, Temida 2, Białystok.
ES investicijos, Ministerstwo Finansów Litwy, http://finmin.lrv.lt, http://finmin.
lrv.lt/lt/es-ir-kitos-investicijos/es-investicijos (data dostępu: 7.12.2016).
Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne na lata 2014–2020: Teksty
urzędowe i komentarze, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg
2016, s. 202, 220, 242, 324, 255.
Eurostat, ec.europa.eu/eurostat, appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do (data dostępu: 26.10.2016).
Grabowski T. (2008), Unia europejska – mechanizmy integracji gospodarczej,
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
17

Historia klasyfikacji NUTS, Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl, http://
stat.gov.pl/statystyka-regionalna/jednostki-terytorialne/klasyfikacja-nuts/
historia-klasyfikacji-nuts/ (data dostępu: 2.04.2017).
IMF – Lithuania no longer a developing economy, The Baltic Times, baltictimes.
com, www.baltictimes.com/imf_-_lithuania_no_longer_a_developing_economy (data dostępu: 4.03.2017).
Lietuvos Respublikos teritorijos administracinis suskirstymas, Departament Statystyki Litwy, https://osp.stat.gov.lt/regionine-statistika-pagal-statistikos-sritis (data dostępu: 26.10.2016).
Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas,
Valstybės žinios, 1994.08.05, nr 60–1183.
Machlup F. (1986), Integracja gospodarcza – narodziny i rozwój idei, Państwowe
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kulturinės) plėtros veikla, Departament Statystyki Litwy, www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/3329771/
MTEP.pdf (data dostępu: 28.02.2017).
Nutarimas dėl Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento
patvirtinimo, www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AEF225494516 (data dostępu: 07.12.2016).
Oficialiosios statistikos portalas, www.osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize1
(data dostępu: 21.12.2016).
Piskarskas A.P., Balkevičius P., Račiukai G. et al. (2015), Laser Technologies in
Lithuania 2015, Lietuvos lazerių asociacija, Vilnius.
Pritarta Sostinės regiono ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regiono sudarymui, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Litwy, http://vrm.lrv.lt/lt/naujienos/pritarta-sostines-regiono-ir-vidurio-ir-vakaru-lietuvos-regiono-sudarymui (data
dostępu: 1.03.2017).
Proniewski M., Niedźwiecki A. (2004), Formy europejskiej integracji gospodarczej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
Szarfenberg R., Szewczyk Ł. (2010), Badania ubóstwa – perspektywa ilościowa
i jakościowa, [w:] R. Szarfenberg, Ł. Szewczyk, M. Theiss, Ubóstwo i wykluczenie społeczne – perspektywa poznawcza, Dom Wydawniczy ELIPSA,
Warszawa.

Streszczenie
W artykule została podjęta tematyka rozwoju regionalnego Litwy w warunkach
integracji gospodarczej, a jego celem jest analiza poszczególnych regionów Litwy pod kątem ich rozwoju i wskazanie na wewnętrzne regionalne zróżnicowanie
kraju. Do przeanalizowania wymienionych czynników wykorzystano metodę statystyki opisowej. Poddano analizie szereg wskaźników; są to m.in. PKB, stopa
18

bezrobocia, stopa zatrudnienia. Po przystąpieniu do Unii Europejskiej Litwa, jako
pełnoprawny członek ugrupowania, uzyskuje środki pomocnicze w celu realizacji
projektów rozwojowych. Produkt krajowy brutto jest jednym z głównych wskaźników służących ocenie stanu gospodarki kraju. Analiza udziału PKB regionów
w PKB kraju wykazała, że największy udział mają okręgi wileński, kowieński
i kłajpedzki. Dodatkowo w przypadku PKB per capita analiza wykazała wzrostową tendencję we wszystkich regionach. Z przeprowadzonych analiz procesu
rozwoju regionalnego wynika, że po przystąpieniu Litwy do Unii Europejskiej
większa część badanych wskaźników uległa pozytywnym zmianom, m.in. dzięki
wykorzystaniu środków unijnych.
Słowa kluczowe: rozwój regionalny, Litwa, Unia Europejska, integracja gospodarcza, okręg

Summary
Regional Development of Lithuania Under Conditions
of Economic Integration
This study analyses regional development of Lithuania in terms of economic integration. The aim of the study is the analysis of individual regions of Lithuania
in order to show a level of their development and the indication of inner regional differentiation of the country. To achieve that the method of descriptive statistics was used. A number of indicators were analyzed, such as GDP, investments
and pollution emissions. After the accession to the European Union, Lithuania,
as a full-fledged member of the grouping, obtained auxiliary measures to realize
the development projects. Gross domestic product is one of the main indicators
which are used to estimate the state of the economy of the country. Analysis of
the influence of each regions’ GDP on the overall GDP of the country showed that
the largest participation occurs in the districts of Vilnius, Kaunas and Klaipeda.
Moreover, analysis of the GDP per capita showed an increasing trend in all the
regions. It is seen, from the analysis conducted of the process of regional development, that after Lithuanian’s accession to European Union, the greater part of the
indicators changed in a positive way, also because of the unions’ funds.
Keywords: regional development, Lithuania, European Union, economic integration, county
JEL: O10, R10
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Internationalization process
on the example of LVMH
Karolina Płoneczka*

Internationalization can be seen as a process of making a company’s business
international, branching out and moving from its local market to foreign markets.
In today’s world, more and more brands are ‘born global’, so this process cannot
be applied to them. However, there are still companies, for example on the luxury
goods market, that have the potential for internationalization, but they remain
local till one of the big players, such as LVMH or Kering, discovers them, makes them a part of an international conglomerate and presents them to the wider
public.
Such a situation as described above is often used when these big players want
to enter a new market or branch and use a company that already runs a business
there to get the knowledge about this market to expand there, including their other
businesses. It is worth remembering that the luxury goods market is a hermetic one
that is also monopolized by the conglomerates, so it is really difficult for smaller
companies to survive. The goal of this article is to briefly present the internationalization phenomenon and show it on the example of LVMH on the Asian market,
with special attention paid to the Chinese luxury market.

Internationalization
Internationalization can be defined in many ways, the most popular definition
being the one presented by Johanson and Vahlne in 1977. According to them,
“Internationalization is any activity undertaken abroad” (Johanson, Vahlne 1977,
pp. 22–23). A very similar definition is presented in the Business Dictionary: “The
growing tendency of corporations to operate across national boundaries” (Bu* Karolina Płoneczka – M.Sc., Wroclaw University of Economics, Faculty of Economic Sceinces,

Department of International Economic Relations, karolina.ploneczka@ue.wroc.pl.
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siness Dictionary, retrieved 10.09.2017). Both definitions are very general and,
according to them, selling goods abroad, for example, should be treated as the
internationalization of the company.
A more comprehensive definition was presented by Beamish in 1990: “internationalization is the process by which firms both increase their awareness of
the direct and indirect influences of international transactions on their future, and
establish and conduct transactions with other countries” (Beamish 1990, p.77).
This definition shows that learning is an important aspect is of the company when
it expands to other markets along with choosing the proper market and the mode
of entry. For example, the internationalization process of the company can begin
with foreign sourcing or countertrade, later evolving into a joint-venture or creating a foreign affiliate (Buckley, Ghauri 1998, p. 115).
Internationalization can be observed from 3 perspectives:
1) The process approach – where internationalization is analysed through
the prism of its phases and is understood as the growth of the company
from a national business through an international one to finally becoming
a global business.
2) The static approach – where internationalization is analyzed as an institutional phenomenon that is characterized by the level of company’s independence in strategy realization and using different indexes that describe
the intensity of the company’s internationalization.
3) The behavioral approach – internationalization is examined through the
behavior of international companies’ management; every company that
undertakes activities abroad has some role models that are based mainly
on the management’s view on the external environment of the company
(Rymarczyk 2004, pp.19–31).
In the case of internationalization, a company’s motives are also important.
The following motives can be distinguished:
1) Market motives – connected with the opening of new markets, but also
with being a leader on already penetrated ones;
2) Cost motives – crucial in the case of many firms, they help to increase
revenue and decrease production costs, their main goal being to enhance
the profitability of the business;
3) Supply motives – are connected with the import of production factors
in situations when they are lacking in the home country or their price
is much higher, for example, lower research costs or cheaper access to
resources;
4) Political motives – here we can classify all actions taken by the home
government as well as that of the host country, such as tax incentives, political stability and credit guarantees among others (Walas-Trębacz 2006,
pp. 184–186).
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Conventional models of internationalization
There are two main models of internationalization that were created in the 1970s.
The first one is the Uppsala model (U-model), created in 1977 by Johanson and
Widersheim-Paul, and later developed by Vahlne. They observed certain conditions that are fulfilled by companies which begin internationalization process:
1) the company is successful in the internal market and expansion is a consequence of many decisions undertaken;
2) the first expansion is directed towards close markets; later, more distant
markets are taken into consideration;
3) when entering foreign markets, companies begin with exports and later
engage in more complex activities (Gorynia 2007, pp. 63–63).
The most important assumption of the Uppsala model is that the internationalization process has a sequential character. According to Johanson and
Widersheim-Paul, there are 4 phases of internationalization: irregular export,
export activities using intermediaries, creating a trading affiliate, and the last one
is creating a production affiliate (Johanson, Vahlne 1993, p. 45).
The second group of models (I-models) is based on innovation, the most popular ones being created by Cavusgil and Korth. These models perceive internationalization from the innovation perspective. In Cavusgil’s model, there are 3 stages
of internationalization: experimental involvement, active involvement and committed involvement. In the first stage, companies’ actions on a foreign market are
somewhat spontaneous and the companies are oriented towards short-term profits
on close markets. In the next stage, export is systematic, but export markets are
still limited. In the last phase, the company looks for more active forms of international involvement such as production affiliates (Cavusgil 1984, pp. 195–208). In
Korth’s model, there are 4 degrees of internationalization: 1st degree internationalization is a passive one that includes an intermediary in international relations;
2nd degree internationalization is an active approach that includes the creation of
the company’s own import or export department; 3rd degree internationalization
is very active engagement in international business and includes the creation of
a foreign affiliate; 4th degree is the creation of a global structure (Korth 1985).
Other models of internationalization
Besides the conventional models of internationalization, other approaches include
the transactional cost model, the eclectic theory of international production, and
network theory, among others. Two of the most popular models are briefly described below:
1) Network model – in this model, all actors are linked to each other thanks
to different types of relationships and interactions that occur; all actors are independent and can create or break the relationships; the basic
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assumption is that the company is dependent on the resources that are
controlled by other firms; a network position is required to gain external
resources. The relationships existing in a home country network can be
used as a bridge to networks in other countries; they can be the first step
to expanding internationally or they can be treated as a way to enter new
markets (Hollensen 2008, pp. 61–63).
2) Born global – “a firm that, from its inception, pursues a vision of becoming global and globalizes rapidly without any preceding long-term domestic or internationalization period” (Oviatt, McDougall 1994, p. 48);
from the beginning, they have a global geographic scope, and both a fast
information exchange and proper infrastructure are needed; these are mostly tech-industry companies with entrepreneurial visionaries in charge.
In recent years, the concept of the ‘born-again global firm’ has been proposed. It is connected with firms that were focused on their domestic
markets but now embrace rapid and dedicated internationalization (Bell
et al. 2001, pp. 173–190).
For the purpose of this article, the conventional models of internationalization were discussed more widely due to the better applicability in the case of the
early development stage of LVMH.

LVMH
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, usually shortened to LVMH, is an international company specializing in the trade of luxury goods. It is the leader in the
luxury goods market as far as the total number of owned brands and total value
of sales achieved yearly are concerned. In today’s form, LVMH was established
in 1987 and since 1989, LVMH’s CEO is Bernard Arnault, responsible for the
successful development of the firm (Forbes, retrieved: 06.08.2017).
LVMH can be described as a transnational corporation because it has operations concentrated in several branches located all over the world. It has affiliates
that are controlled by a parent company; however, the most important aspect has
always been its long-term vision. Among other things, it also uses foreign direct
investment as a way of developing new projects and entering new markets.
A brief history of Louis Vuitton
The Louis Vuitton company was established in 1854, when its founder and owner,
Louis Vuitton, opened his first packing and trunk-making business in Paris. In
a short time, he gained a reputation as a master of luggage-making and he developed his business by opening his workshops in Asnières, near Paris. In 1885,
the internationalization process started when the first foreign store was opened in
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London. Louis Vuitton died in 1888, leaving the business to his son Georges, who
decided to build a sales network abroad. The company started building its sales
network from New York and Philadelphia, followed by Boston, Chicago and San
Francisco, and by the beginning of 20th century it was also present in Brussels,
Nice, Buenos Aires, Bangkok and Montreal (Reference for Business, retrieved:
06.08.2017).
In 1977, Louis Vuitton S.A. was created, followed by a huge international
expansion including the opening of new stores all over the world, focusing on the
Asian market and building a strong distribution network. All these actions resulted
in sales increasing from 20 million USD in 1977 to nearly 1 billion USD in 1987.
In 1984, the company started to sell stock publicly through exchanges in Paris and
New York (Reference for Business, retrieved: 06.08.2017).
A brief history of Moët et Chandon
The company Moët et Cie was established in 1743 (LVMH, retrieved: 06.08.2017)
by Claude Moët near Epernay in the Champagne region in France. In 1750, the
company started to sell champagne abroad to Germany and Spain, as well as
Eastern Europe and America. Further development of the company resulted in
a remarkable rise in annual sales that in 1880 reached 2.5 million bottles.
In the late 1920s, the brand Dom Pérignon was introduced, which still remains
one of the most expensive and at the same time the most successful premium champagne on the market. In the 20th century, after the Second World War, they focused
on acquiring their competitors and expanding operations outside the champagne business. In 1971, Moët et Chandon merged with Jas Hennessy & Company, France’s
second largest cognac producer, and changed its name to Moët-Hennessy.
In the 1970s, the diversification of the company started. The firm acquired
Roc – the French cosmetic producer, Delbard – the rose company, and Armstrong
Nurseries of Ontario – the largest American farm of rosebushes. Thanks to the
last two acquisitions, Moët-Hennessy became the largest rose producer in the
world. In 1973, the Domaine Chandon winery in Napa Valley was opened, and
soon afterwards Moët-Hennessy acquired its American sales agent – Schieffelin
& Company (Reference for Business, retrieved: 06.08.2017).
Establishing LVMH
In 1987, a merger worth 4.0 billion dollars was carried out between Louis Vuitton and Moët-Hennessy. The newly formed holding company was named Moët-Hennessy Louis Vuitton (LVMH). The firm instantly became the biggest player
in the luxury goods sector. After the merger, the autonomy of both companies as
regards management and subsidiaries was preserved (Funding Universe, retrieved:
06.08.2017).
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Since the establishment of LVMH, the company has developed itself mainly
by acquiring new firms from the luxury sector, but also entering new markets
by opening stores there, for example, the Louis Vuitton boutique in Warsaw, or
investing in companies from new branches that are not always connected with luxury goods market, e.g. EDUN, the fashion brand co-created by Bono and Alison
Hewson. The main market that the company is focusing its effort on is Asia, which
generates most of the company’s revenue (Picture 1).
Picture 1. LVMH percentage revenues by region in the first half of 2017
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Source: own elaboration based on LVMH Interim Financial Report, 30th June 2017, p. 2.

LVMH’s internationalization strategy is not easy to define because nowadays
the conglomerate is huge and has a wide portfolio of brands from different branches. The company is mostly focused on acquiring brands with potential from
the fashion industry. These are brands created by a new generation of designers
and should be internationally successful in a few years. LVMH is also expanding
its Wines & Spirits division by adding new brands from different world regions.
Moreover, the company is expanding its portfolio by engaging in projects such as
the Cheval Blanc ski resort in Courchevel, France (Passariello 2010), which is the
first hotel in the planned luxury hotel chain, or making its first step in the upper
end of food business by purchasing a majority stake in Italian Pasticceria Confetteria Cova Srl (Diderich 2013). It can be observed that the company’s focus is on
choosing the finest and most promising brands and adding them to its portfolio.
What is more, when entering a new market, the conglomerate also looks for potential firms that can be acquired.
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LVMH’s development on the Chinese market
In 2008, first Chinese alcoholic beverage brand, Wen Jun, was added to the brand
portfolio by the acquisition of a 55.0% share (LVMH, retrieved: 10.09.2017,
21:03). In 2010, LVMH created an Asian branch called L Capital Asia., the largest
consumer-focused private equity firm in Asia, with its headquarters in Singapore
and regional offices in Hong Kong, Shanghai, Mumbai and Melbourne. In 2016,
after a merger with the Catterton company, it changed its name to L Catterton Asia
(L Catterton Asia, retrieved 10.09.2017).
The focus on the Asian market is visible in LVMH’s investments: in 2010,
a joint venture with the Koh family of Singapore began, and the result was a takeover of a 51.0% stake in Heng Long Tannery, one of the most important crocodile
skin suppliers in the world (Sor 2014). The following year, LVMH purchased
a 20.0% stake in Charles & Keith, an Asian company specializing in women’s
accessories and footwear (Chan 2011). In 2014, it invested in a 51.0% stake of the
Singaporean nightclub holding company, Ku De Ta, and purchased Crystal Jade,
a restaurant chain (Sor 2014). Current investments include, among others:
1) the Asiaray Media Group, which operates in China and Hong Kong. It concentrates on advertising in airports, metro lines, and billboards and building
solutions, as well as providing design, consultancy, construction, and maintenance services (Bloomberg, retrieved: 10.09.2017);
2) Clio Cosmetics – a Korean cosmetics brand for women;
3) Dr. Wu Skin Care – Taiwan’s number one medical skin care brand;
4) Marubi – a Chinese cosmetic brand (L Catterton Asia, retrieved: 10.09.2017).
It is also worth indicating that, during a one year period, LVMH increased the
number of shops in Asia from 1348 in 2016 (LVMH 2016, p.2) to 1423 in the first
half of 2017 (LVMH 2017, p. 2). What also highlights the importance of the Asian
market is the fact that, for the first time, the venue for Louis Vuitton’s Cruise collection took place in the Miho Museum near Kyoto (LVMH 2017, p. 11).
It seems natural for LVMH that its main target market is China, as it is connected with:
1) growth in disposable income, which is expected to continue in the next
few years;
2) the growing number of “upper-middle-class” in Chinese society;
3) the increasing number of millionaires and super-rich individuals in China;
4) the rising demand for luxury goods in smaller cities (population less than
1.5 million) (Fung Business Intelligence Centre 2015, pp. 20–23).
In recent years, the luxury goods market in China has grown rapidly, from
9.2 billion EUR in 2009 to 28.0 billion EUR in 2015. Forecasts for the future are
optimistic. The market will continue to grow and will become a vital source of
sales of luxury goods; by 2020, its estimated value should reach 74 billion EUR
(Statista, retrieved: 10.09.2017).
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LVMH’s position on the Chinese market is strong, thanks to its main brand
Louis Vuitton, which is the most recognized luxury brand in China. The company
has 47 boutiques there, located mostly in the first tier cities (large metropolises
with a huge economic, cultural and political influence), e.g., Shanghai and Beijing. Instead of spreading the network, Louis Vuitton wants to invest in existing
stores to enhance the level of experience that it offers its customers (Anderlini
2015). Bernard Arnault, CEO of LVMH, said, “You have to be optimistic in the
long term and pessimistic in the short term. That allows you to prepare for the
worst.” So, LVMH’s strategy in China will remain flexible, and when it makes
sense the company will close stores there, but it is clear that, for the foreseeable
future, it will open new ones (Bain 2016).
There are three strong trends that companies should take into consideration
during successful strategy creation on Asian markets:
1) Delivery of an exceptional in-store experience – this is the most important factor that influences purchase decisions, so the salespeople should
be well-trained to ensure this unique experience to the customers, which
fully corresponds with the Louis Vuitton strategy in China.
2) Power of the Internet – it has become the second most important consumer touch point, especially for luxury categories like clothes. To be
successful, sophisticated web strategies will need to be created with the
help of local media agencies that know the market well.
3) Opportunity to share in the rich brand heritage – an increasing number of
Chinese customers pay attention to brand heritage and history, so brands
have started to use them as a promotion method, but they should also
take into consideration local tastes, because one-third of Chinese luxury
consumers said that they are willing to buy products designed especially
for their market (Atsmon et al. 2011).

Conclusion
Internationalization can be simply described as any activity undertaken by a company to develop its business and presence on the foreign market. It might only be
the export of a company’s products, but it can also be a joint-venture with local
producers or the creation of an affiliate in a foreign country. Internationalization
can be described as a process, using a static or behavioral approach. The main motives of internationalization are cost motives, but there are also market motives,
supply motives and political motives.
Both presented models see internationalization as a process that consists of
several stages. It is difficult to fit only one model to LVMH’s activities because
the company created its own unique model that is successful and possesses elements of the Uppsala model as well as both innovation models. LVMH, since
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its inception, has used internationalization as a way to enter new markets and
expand its businesses globally. It is extremely difficult to assign only one internationalization model to LVMH. The company uses chosen elements from various
models. Besides the conventional models, others, such as the transaction cost
model, network model or ‘born-global’, can be observed.
LVMH is focused on the Asian market, which is shown by multiple investments there and the opening of numerous shops there. The main market for the
company is China. The Chinese luxury market is extremely dynamic, and consumers have become more sophisticated and demanding. There is a new trend that
people are more likely to purchase low-key, unique products instead of products
with conspicuous logos. Chinese consumers, especially those from the younger
generation, care more about brand history, heritage and culture, because through
unique and exclusive products they want to show their taste and sophistication.
The brand heritage concept corresponds perfectly with the marketing strategy of
many brands in LVMH’s portfolio. The Chinese market is dominated by foreign
luxury brands, but domestic ones are gaining popularity, especially those which
emphasize local craftsmanship and culture. This may be a great opportunity for
LVMH to find new local partners on the market and start to invest in local niche
brands that are totally unknown in Europe or even in Asia (Fung Business Intelligence Centre 2015, pp. 25–32).
The Internationalization process in the case of LVMH is a complex one and
its strategy will evolve with changing market trends and new customer needs.
There are several factors that should be taken into consideration, one of them being the fast-developing e-commerce market, also in the case of the luxury goods
sector. To keep up with the newest market trends, as well as to stay in touch with
clients and potential consumers, besides creating an advanced marketing strategy, the company should also create a sophisticated web strategy that involves
mainly social media, which is the easiest way to attract millennials.
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Summary
Internationalization is a process commonly used by companies to expand their
business. It can be understood as entering new foreign markets by using different methods such as joint-venture, greenfield investments, but also simply
selling the products abroad. There are two main models of internationalization:
the Uppsala model and models based on innovation. LVMH is an international
luxury goods conglomerate that since the beginning of its existence has used
internationalization as a way of entering new markets and expanding its businesses even more.
Now, their activities are mainly acquiring new firms, entering new markets,
especially in Asia, with special attention paid to China. Internationalization for
the luxury goods company is something natural, but more attention is paid to
details such as shop location, the interior design of the shops, the customization
of products and adjusting them to local market needs. The goal of this article is to
briefly present the internationalization phenomenon and show it on the example
of LVMH on the Asian market, with special attention paid to the Chinese luxury
market. The main research methods used for this article are a literature study and
a case study.
Keywords: internationalization, international business, LVMH, luxury goods
market
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Streszczenie
Proces internacjonalizacji firmy na przykładzie LVMH
Proces internacjonalizacji jest często stosowany przez firmy chcące zwiększyć
obszar działalności. Może być rozumiany zarówno jako wejście na nowe rynki
za pomocą np. jont-venture, jak i sprzedawanie produktów na rynkach zagranicznych. Istnieją dwa konwencjonalne modele internacjonalizacji: model uppsalski
oraz modele oparte na innowacji. Oprócz nich możemy wyróżnić model sieciowy
czy też born-global. LVMH jest międzynarodowym konglomeratem dóbr luksusowych, który od początku swojego istnienia wykorzystywał internacjonalizację
do wchodzenia na nowe rynki i powiększania zakresu działalności. Teraz aktywność LVMH skupia się głównie na przejmowaniu nowych firm oraz na wchodzeniu na nowe rynki w Azji ze szczególnym uwzględnieniem rynku chińskiego.
Dla firm z branży dóbr luksusowych internacjonalizacja jest czymś naturalnym,
jednak w przypadku takich firm większy nacisk kładziony jest np. na lokalizację sklepów oraz ich wystrój czy na personalizację produktów, jak również na
przystosowanie produktów do potrzeb lokalnego rynku. Artykuł przedstawia pokrótce proces internacjonalizacji na przykładzie LVMH na rynku azjatyckim, ze
szczególnym uwzględnieniem chińskiego rynku dóbr luksusowych. Głównymi
metodami badań użytymi na potrzeby artykułu są studia literaturowe oraz studium
przypadku.
Słowa kluczowe: internacjonalizacja, biznes międzynarodowy, LVMH, rynek
dóbr luksusowych
JEL: F23, L29
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