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Internacjonalizacja przedsiębiorstw – istota budowania
konkurencyjności w dobie globalizacji korporacyjnej
Magdalena Rosińska-Bukowska*

Wstęp
Celem artykułu jest przeanalizowanie zmian w strategiach internacjonalizacji przedsiębiorstw w wyniku ewolucji warunków funkcjonowania w gospodarce światowej.
Podjęto próbę ocenienia wpływu postępującego etapowo procesu globalizacji na modele funkcjonowania przedsiębiorstw, zwłaszcza na zasady budowania konkurencyjności. Skoncentrowano się na kluczowych wymogach strategii konkurencyjnych adekwatnych do wyzwań XXI w.
Artykuł podzielono na cztery części. W pierwszej przeanalizowano zmiany, które
zaszły w gospodarce światowej w ostatnim półwieczu, przedstawiono etapy ewolucji procesów globalizacji. W drugiej części odniesiono się do wpływu tychże zmian
na zmuszone do dostosowania się do nich przedsiębiorstwa. W trzeciej części omówiono konsekwencje obecnej fazy globalizacji dla systemu konkurencyjności przedsiębiorstwa. W ostatniej części artykułu podjęto próbę egzemplifikacji zachodzących
przeobrażeń i przewartościowań na przykładach konkretnych przedsiębiorstw (wybranych korporacji), działających na rynku międzynarodowym, wykorzystując koncepcję
integracji biznesowej. Podsumowaniem artykułu są trzy case studies – Volkswagen,
Siemens, British Petroleum – będące przykładami strategii i metod internacjonalizacji
przedsiębiorstw europejskich różnych sektorów.
1

Etapy rozwoju procesów globalizacji – wyzwania
dla przedsiębiorstw
W tej części artykułu starano się wykazać, że procesy globalizacji i ich ewolucja wywołują istotne przewartościowania w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Tezą artykułu jest stwierdzenie, że rozwój globalizacji wiąże się z systematycznym tworzeniem
globalnej przestrzeni biznesowej, co wymaga stałego pogłębiania zakresu umiędzyMagdalena Rosińska-Bukowska – dr hab. nauk ekonomicznych, prof. UŁ, Zakład Handlu Światowego, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny,
Uniwersytet Łódzki.
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narodowienia działalności przedsiębiorstw. Uzasadnia to podjęcie rozważań o ewolucji procesów globalizacyjnych w kontekście badań nad internacjonalizacją przedsiębiorstw jako istotnym wymogiem budowania konkurencyjności w zmieniających
się warunkach otoczenia, wymagających od firm uwzględniania w swoich strategiach
coraz „odleglejszych” poziomów otoczenia.
Ewolucję procesu (procesów) globalizacji11(Scholte 2000, s. 43–56), rozumianego jako etapowy proces liberalizacji przepływów towarów, usług, kapitału ludzkiego
i finansowego, zmierzający do stworzenia zintegrowanej, globalnej przestrzeni opartej
na korporacyjnym ładzie instytucjonalnym, dzięki któremu możliwe staje się funkcjonowanie w złożonej sieci powiązań (Rosińska-Bukowska 2012, s. 40), przedstawiono
na rysunku 1.
Rysunek 1. Fazy rozwoju procesów globalizacyjnych – umowne ramy czasowe
Globalizacja sensu largo

▼

Globalizacja
korporacyjna
“Triada 1995” (WTO)

postępująca
librealizacja

Podłoże cywilizacyjno-kulturowe (aspekt
instytucjonalny)

Globalizacja sensu stricto
Runda Urugwajska GATT (1986–1994)
Umiędzynarodowienie
GATT od Rundy Kennedy’go (1973–1979)
do rozpoczęcia Rundy Urugwajskiej

▼

Internacjonalizacja
(GATT od 1944 do Rundy Tokijskiej 1964–1967)
Triada/Bretton Woods 1944 (IBRD i IMF)

Podłoże
gospodarczo-polityczne
(aspekt ekonomiczny)

Źródło: opracowanie własne.

Założenie, że zasadniczym przejawem globalizacji jest przeniesienie odpowiedzialności za tworzenie uwarunkowań rozwoju z państw na ponadnarodowe podmioty i instytucje, jest fundamentalnym założeniem przedstawionego modelu. Odpowiada to ujęciu J.E. Stigliza (Stigliz 2004, s. 26), który stwierdził, że globalizacja to
ściślejsza integracja państw oraz ludzi na świecie, spowodowana ogromną redukcją
kosztów transportu i telekomunikacji oraz zniesieniem sztucznych barier w przepływach dóbr, usług, kapitału oraz wiedzy. Towarzyszyło jej tworzenie nowych instytucji, które obok już istniejących zaczęły prowadzić działalność przekraczającą
granice państw. Kapitalne znaczenie dla rozważań w niniejszym artykule ma zatem
pokreślenie, że globalizacja tworzy nowe wymogi dla uczestników rynku (w tym
przedsiębiorstw).

W literaturze nie ma zgodności co do tego, że używanie określeń „proces globalizacji” oraz procesy
globalizacji” jest prawidłowe. Pierwsze definicje pojęcia „globalizacja” sformułowano w latach 60. XX w.
Powszechnie zaczęto go używać w połowie lat 70. XX w.
11
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Globalizacja sensu largo to ogół zmian związanych z percepcją gospodarki światowej po II wojnie światowej22i ukształtowaniem modelu Triady33(Budnikowski 2006,
s. 17–21). Rozwijała się ona systematycznie (etapowo): internacjonalizacja, umiędzynarodowienie, globalizacja sensu stricto, globalizacja korporacyjna. Za osiągnięcie
etapu globalizacji sensu stricto uznano moment zmiany percepcji uwarunkowań rozwojowych w wyniku dostrzeżenia wzrostu znaczenia usług, inwestycji zagranicznych
oraz własności intelektualnej jako determinant przewagi konkurencyjnej4. Wejście
w fazę globalizacji korporacyjnej powiązano z modyfikacją układu sił Triady55(Flejterski, Wahl 2003, s. 220) wskutek wzrostu znaczenia systemów zintegrowanych jako
kluczowych sił sprawczych globalnego rozwoju.
W fazie I – „internacjonalizacji” – dominowały zatem relacje bilateralne bądź ciągi takich transakcji, nieregularne, „poszukujące” działania eksportowe66(Wiedersheim-Paul i in. 1978, s. 47–58). Podmioty podejmowały współpracę na podstawie teorii
przewag względnych (korzyści lokalizacyjne, odmienność ofert). Charakteryzowała je
znaczna różnorodność. Głównym motywem był wzrost korzyści skali. Istotne znaczenie dla przedsiębiorstw przy wyborze strategii rozwoju miały decyzje władz państw,
np. preferencyjne umowy handlowe, tradycyjne sojusze międzypaństwowe.
Za początek fazy II – „umiędzynarodowienia” – uznano moment, w którym na
znaczną skalę przenoszono czynniki produkcji (zwłaszcza kapitały) między gospodarkami. Oznacza on uznanie budowania regularnych i trwałych relacji na rynkach zagranicznych za konieczność rozwojową77(Blomstermo i in. 2003, s. 262–263). W strategiach przedsiębiorstw kluczowe stało się zdobycie przewagi konkurencyjnej dzięki
stałej akceptacji danej grupy nabywców i budowanie na tej podstawie (kapitale niematerialnym) udziałów w konkretnym segmencie rynku. Podmioty o zbliżonym poziomie
rozwoju przedstawiają względnie uniwersalną ofertę kierowaną do konkretnych segmentów rynku – grup nabywców o zbliżonych preferencjach 8.
Faza III – globalizacja sensu stricto – to moment oligopolizacji poszczególnych
sektorów i polaryzacji uczestników. W trakcie tej fazy tworzą się warunki, w których
podmioty szybko dostosowujące się do nowych wymogów zaczynają się dynamicznie
rozwijać, a te niezdolne do zmian tracą dotychczasowe pozycje. O sukcesie decydują
umiejętności: działania w skali globalnej, integracji poziomej i pionowej systemu produkcyjnego, budowania przewagi na podstawie połączonego kapitału ekonomicznego
i intelektualnego. Najważniejsza, jeśli chodzi o strumień przepływów, stała się wiedza.
Kapitalne znaczenie zyskało zrozumienie istoty piramidy wiedzy – efektywne zbie4

8

Głównie za sprawą liberalizacji przepływów handlowych, kapitałowych i usługowych.
Model Triady 1944 w sensie geograficznym obejmował USA, Europę i Japonię, a w ujęciu instytucjonalnym – GATT, IMF, IBRD.
4
Podjęcie rokowań na poziomie ponadnarodowym w ramach VIII Rundy GATT (1986–1994) – Rundy
Urugwajskiej wskazującej nowe „pozatowarowe” obszary negocjacyjne (usługi, kapitał, własność intelektualna).
5
Dla podkreślenia dokonujących się zmian wprowadza się nawet, zamiast pojęcia Triada, pojęcia „Pentada” (UE, NAFTA, Japonia z Azją Płd.-Wsch., Chiny, Rosja) lub „Sekstady” (plus Indie).
6
Odwołano się do rozwiniętej koncepcji modelu uppsalskiego – wprowadzającej etap zerowej internacjonalizacji (trzech „pierwszych kroków w internacjonalizacji”).
7
Wykorzystano idee modelu Product – Operation mode – Market (rozszerzanie działalności jako ekspansja na nowe rynki zagraniczne) oraz koncepcji Born Globals (od początku istnienia podmioty działają
na rynku międzynarodowym).
8
Taki model ekspansji dominował w gospodarce światowej od II poł. lat 70. do lat 90. XX w.
2
3
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ranie/wyłuskiwanie danych bazowych i eksploracja zgromadzonej wiedzy, właściwie
jej rozwijanie, m.in. dzięki pogłębianiu współpracy. Szczególnie ważna stała się gotowość do rozbudowywania wielopoziomowej sieci powiązań wszystkich typów: własnościowych, strategicznych i kooperacyjnych (fuzje i przejęcia, joint venture, umowy
o współpracy). Sieciowość stała się fundamentem eksplorowania, a nie jedynie eksploatowania wiedzy.
Budowanie pozycji rynkowej na podstawie układów powiązań korporacyjnych
wydaje się istotą fazy IV – globalizacji korporacyjnej99(Marzęda 2007, s. 31–39). Zjawiska napędzające globalizację eskalują wśród podmiotów gospodarczych dążenia do
koncentracji (Gorynia, Jankowska 2008, s. 33). „Korporacyjność” zaczęła odgrywać
kluczową rolę w budowaniu przewagi. Upraszczając, można powiedzieć, że oznacza
ona „wyższość” działania wspólnego nad indywidualnym. Zrozumienie istoty tego nowego podejścia zdecydowanie wpływa na modele biznesu stosowane we współczesnym świecie.
Podsumowując podjęte rozważania, dotyczące etapowości rozwoju globalizacji
i jej wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstw, należy podkreślić, że:
1. globalizacja sprawiła, że obecnie każde działanie gospodarcze jest poddawane
presji międzynarodowej, to znaczy, że nawet w przypadku działań na rynku
krajowym konieczne jest uwzględnianie standardów międzynarodowych i potencjalnych konkurentów zagranicznych;
2. rynek krajowy stawał się coraz węższy, co wymusiło reakcję przedsiębiorstw,
czyli internacjonalizację ich działalności;
3. wyjście na rynek międzynarodowy, globalny wymaga zapoznania się z jego
specyfiką i kierunkami ewolucji w celu maksymalizacji korzyści i/lub przygotowania się na jego wyzwania.

Konsekwencje globalizacji korporacyjnej dla konkurencyjności
przedsiębiorstw
Następowanie kolejnych faz globalizacji oznacza, że rynek coraz bardziej „wymyka się”
spod kontroli państw, a mechanizm alokacyjny dotyczy przestrzeni globalnej. Równolegle stopniowo wyrównują się ceny czynników produkcji na rynku światowym (dzięki
otwartości granic, liberalizacji przepływów) oraz ujednolicają się reguły działania na
wszystkich poziomach (bilateralnym, regionalnym, globalnym). Konsekwencją tych
zmian jest systematyczna, naturalna eliminacja podmiotów i miejsc, które nie spełniają
wymogów konkurencyjności. Kapitalne znaczenie dla przetrwania w nowym warunkach ma zdolność do łączenia zasobów (wiedzy, potencjału), umiejętności (praktycznego zastosowania ich w danych warunkach) oraz kompetencji (postaw pozwalających
na kompleksowe postrzeganie obecnych i perspektywicznych szans, a także zagrożeń).
Specyficzną cechą obecnego etapu globalizacji jest „korporacyjność”, czyli kreowanie
interaktywnych układów powiązań konkurencyjno-kooperacyjnych. W systemach tych
pozycja danego przedsiębiorstwa zależy od wiedzy i kompetencji oraz aktywności, roUjęcie globalizacji korporacyjnej może być jednak różne. Por. M. Rosińska, Globalna sieć biznesowa
jako konsekwencja nowego paradygmatu konkurencyjności w gospodarce opartej na wiedzy [w:] Region
w gospodarce opartej na wiedzy, Wyd. UŁ, Łódź 2007.

9
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zumianej jako kreatywność, innowacyjność, zdolności kongruencji10 etc. W odniesieniu
do rozważań w niniejszym artykule istotne jest dostrzeżenie, że bierne przystosowywanie się do bieżących realiów rynkowych gwarantuje jedynie przetrwanie, ale nie rozwój
przedsiębiorstwa. Tylko podmioty zdolne do ciągłego przystosowywania się do zmiennych warunków mogą zyskiwać przewagi i poprawiać swoje pozycje konkurencyjne.
W tym miejscu konieczne staje się odwołanie do podstaw teoretycznych analiz systemu konkurencyjności przedsiębiorstw, aby wskazać przewartościowania niezbędne
w dobie globalizacji. Na początku warto zauważyć, że w literaturze pojęcia „przewaga
konkurencyjna”, „strategia konkurencyjna” oraz „pozycja konkurencyjna” używane są zamiennie. W celu uczynienia niniejszego wywodu klarownym zostały one uporządkowane.
Za zasadne uznano, po pierwsze, rozpatrywanie konkurencyjności w ujęciu systemowym
(Bertalanffy 1984). Po drugie, przyjęto, że układ ten jest złożony z czterech wzajemnie powiązanych i zależnych elementów. Po trzecie, elementy te powinny być analizowane w odpowiedniej sekwencji: potencjał konkurencyjności (zasoby), zdolności konkurencyjne (instrumenty oraz taktyki wykorzystywania i pomnażania posiadanego potencjału), przewaga
konkurencyjna (siła walorów wyróżniających ofertę na tle konkurentów), pozycja konkurencyjna (silne osadzenie w ustabilizowanym rynku branżowym, stały udziału w rynku,
pozycja lidera/jednego z oligopolistów etc.). Po czwarte, osiągnięta w danym momencie
pozycja ex post staje się automatycznie pozycją ex ante, gdyż system jest dynamiczny.
Współczesne przedsiębiorstwo musi zdawać sobie sprawę z zaistniałych zmian: konieczności rozpoznawania i uwzględniania konkurencji (nie tylko lokalnej), dynamicznej sytuacji rynkowej, konkurowania wartością dodaną do nieustannie podwyższanego
standardu etc. Strategie, które były odpowiednie jeszcze 10 lat temu, dziś mogą być już
bezużyteczne lub przynajmniej niewystarczające. Zmieniły się bowiem podstawowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw, w tym zasady budowania konkurencyjności. Kapitalne znaczenie zyskuje zdolność do budowania systemów powiązań sieciowych w celu
nieustannego przyswajania i przetwarzania wiedzy pozyskiwanej z multikulturowego
otoczenia. Następuje zatem przeniesienie tworzenia wartości z względnie hermetycznych,
zamkniętych obszarów (przemysłów, sektorów, regionów) do otwartej, dynamicznie zmieniającej się globalnej przestrzeni biznesowej – standardy globalne i konkurowanie na poziomie wartości dodanej, czyli powyżej tych standardów. Budowanie długookresowej pozycji
konkurencyjnej przedsiębiorstwa wymaga kreatywnego połączenia wszystkich posiadanych atrybutów. Konieczne jest równoczesne wykorzystanie potencjału ekonomicznego
(aktywów, znajomości potrzeb rynku, postrzegania firmy przez rynki kapitałowe etc.) oraz
intelektualnego (kapitału ludzkiego, zdolności innowacyjnych i organizacyjnych, postrzegania uwarunkowań instytucjonalnych etc.). Oznacza to stworzenie i doskonalenie systemu
konkurencyjności, na który składają się cztery powiązane elementy:
1. konkurencyjność bazowa – pozwalająca osiągnąć określoną wyjściową pozycję rynkową na podstawie zgromadzonych zasobów; jest niezbędna do budowania pozycji konkurencyjnej, ale nie jest warunkiem wystarczającym do
uzyskania trwałej przewagi (ujęcie statyczne, kompleksowe);
2. konkurencyjność operacyjna – dotycząca konkretnych „technicznych” umiejętności (innowacji); skokowe zmiany pozycji konkurencyjnej; dopiero wkomponowana w system może prowadzić do utrwalenia pozytywnych efektów
(ujęcie statyczne, wycinkowe);
10

10

Kongruencja – jako zdolność do zharmonizowania się z wielokulturowym otoczeniem globalnym.
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3. konkurencyjność kompetencyjna – wykorzystywanie stale umacnianych kluczowych kompetencji (Prahalad 2006); obszar specjalizacji – branża, segment,
obszar geograficzny; przewaga oparta na adekwatnym do kompetencji wyborze rynku docelowego, co pozwala na sprostanie rosnącym wymaganiom
klientów – doskonalenie konkretnej oferty (ujęcie dynamiczne, nadążające);
4. konkurencyjność systemowa – jest wypadkową trzech pozostałych typów
konkurencyjności; stała zdolność do spełnienia standardu wysokiej jakości,
a nawet wzbogacania go – zdolność do kreacji wartości dodanej (ujęcie dynamiczne, wyprzedzające).
Podsumowując, można powiedzieć, że konsekwencją wejścia procesów globalizacji w obecną fazę globalizacji korporacyjnej jest konieczność nowego spojrzenia na
zasady budowania konkurencyjności. Przedsiębiorstwa muszą zrozumieć istotę modelu konkurencyjności systemowej11 – koncepcji K. Essera, W. Hillebranda, D. Messnera
i J. Meyera-Stamera (Esser i in. 1995, s. 143–148), a w efekcie rozpatrywać swoją
konkurencyjność równolegle na czterech płaszczyznach:
1. meta – obejmującej czynniki społeczno-kulturowe (instytucjonalne, w tym
etyczne, prawne, religijne etc.);
2. makro – związanej z polityką państw i organizacji międzynarodowych dotyczącą kształtowania uwarunkowań otoczenia (polityczno-ekonomicznych, bilateralnych i ponadnarodowych);
3. mezo – definiującej priorytety międzynarodowe dla danego specjalistycznego
obszaru (branży, sektora, regionu, przemysłu);
4. mikro – obejmującej wszystkie dotychczas rozpatrywane czynniki związane
bezpośrednio z działalnością biznesową; analiza popytowo-podażowa na poziomie mikro: dostawcy, klienci, kooperanci etc. (Grant, 2005, s. 93).
Można stwierdzić, że kluczowe jest zwrócenie uwagi na:
1. utrzymywanie jakości – nadążanie za rosnącymi wymogami/standardami rynku globalnego, dewaluującymi coraz szybciej w wyniku stałego przepływu
informacji12 (Platonoff 2009, s. 16–17);
2. świadomość szybkiego starzenia się produktów (typów „potrzeb”), co oznacza
konieczność konkurowania wartością dodawaną do „uciekającego” standardu;
3. rolę struktur na poziomie meta, które tworzą społeczną „atmosferę wymuszania konkurencyjności”, uwarunkowania kulturowo-polityczne mobilizujące
podmioty do konkurowania danym typem walorów;
4. budowanie zintegrowanych sieci współpracy – rozumienie istoty „korporacyjności” nie tylko jako współpracy „we własnym gronie” (sieci strategicznej),
ale także jako budowania globalnych sieci biznesowych opartych na kooperencji, czyli połączeniu konkurencji i kooperacji (Zineldin 2004);
5. elastyczne nastawienie do zmian – tworzenie nowych modeli struktur będących kompilacją koncepcji dotychczas uznawanych nawet za przeciwstawne; nastawienie na kreowanie innowacyjnych rozwiązań, w tym dzięki
wielowarstwowym systemom powiązań włączającym klientów i innych
11

12

Pojęcie to w literaturze przedmiotu pojawiło się w połowie lat 90. XX w. Nie należy go jednak utożsamiać z podejściem systemowym.
12
Jakość traktowana jako proces ciągłego planowania, przygotowywania, wytwarzania i dostarczania
coraz bardziej ekonomicznych, przydatnych i satysfakcjonujących klienta produktów.
11
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„społecznych” interesariuszy – współtworzenie wartości (Kotler i in. 2010,
s. 19–46).
Uzyskanie konkurencyjności systemowej wiąże się zatem ze skupieniem uwagi na
roli wiedzy i innowacji (teoria innowacji, kluczowych kompetencji, koncepcje behawioralne), zdolności wykorzystania potencjału otoczenia globalnego w wyniku umiędzynarodowienia działalności (teoria produkcji międzynarodowej i bezpośrednich
inwestycji zagranicznych) oraz umiejętności budowania właściwych relacji i struktur
(teorie aglomeracji, fuzji i przejęć, organizacji i zarządzania). Nowe koncepcje konkurencyjności przedsiębiorstw zakładają połączenie tych kategorii w celu stworzenia
modelu organizacji najlepiej przygotowanej do wyzwań współczesnej gospodarki (Rosińska-Bukowska 2013, s. 175–186). Tym samym można mówić o odejściu od tradycyjnego konkurowania, opierającego się na sile rynkowej i dominacji pojedynczego
podmiotu koncentrującego się na mechanizmach realnych oraz regulacyjnych na rzecz
dynamicznego kreowania powiązań poprawiających innowacyjność i uwzględniających społeczny wymiar działalności biznesowej (model zrównoważonego rozwoju).

Strategia internacjonalizacji jako odpowiedź przedsiębiorstw
na wyzwania globalizacji
Strategia internacjonalizacji wydaje się współcześnie nie tyle wyborem, ile przymusem
rozwojowym. Jest ona odpowiedzią przedsiębiorstw na stawiane przed nimi wyzwania, a równocześnie swoistą formą obrony ich pozycji. Podmioty o odpowiednim potencjale, widząc walkę na coraz bardziej zatłoczonym rynku macierzystym, podejmują
decyzje o internacjonalizacji. Działania te mogą przybierać formę wyjściowego modelu rozwoju – born global – lub być realizowane jako proces rozwojowy zakładający
przechodzenie przez kolejne etapy (model uppsalski)13.13.
Rozpatrując koncepcję internacjonalizacji działalności w ujęciu teoretycznym, należy podkreślić, że przedsiębiorstwo, podejmując decyzję o rozszerzeniu swojej działalności, zawsze powinno rozpocząć od określenia potencjalnych rynków docelowych
i dogłębnie je przeanalizować, zanim podejmie konkretne kroki służące wejściu na
dany rynek. Analiza musi obejmować możliwie szeroki wachlarz czynników – najważniejsze określa się mianem „12C” (Morden 1993, s. 196–203):
1. country – wiedza o miejscu, polityce gospodarczej, nastawieniu władz i lokalnej społeczności (w tym „zaszłości historyczne”);
2. control and coordination – zasady i możliwości sprawowania kontroli nad inwestycją, doświadczenia innych tego typu firm w tym zakresie;
3. commitment – „dystans psychologiczny” między rynkiem obcym a macierzystym, wiedza o rynku i możliwości jej pogłębiania;
4. choices of marketing mix – zasady konfiguracji 4P (produkt, cena, dystrybucja, promocja), w tym zdolność stworzenia zestawu odpowiednich form promotion-mix;
5. culture and consumer behaviour – kulturowe uwarunkowania działalności,
wzorce zachowań konsumentów, tradycje, motywy zakupu;
6. concentration – przestrzenne zróżnicowanie (metropolie, obszary peryferyjne);
Wydaje się, że strategia ta (model etapowy) jest częściej stosowana, jednak w obu przypadkach w celu
uzyskania pozytywnych efektów wymagane jest właściwe przygotowanie.
13
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7. communications – infrastruktura twarda (środki transportu, drogi) i miękka
(przepływ informacji) oraz ich adekwatność do danego rodzaju działalności;
8. channels of distribution – organizacja i potencjał rozwoju kanałów dystrybucji;
9. capacity to pay – popyt efektywny/zdolności płatnicze, popyt potencjalny/zasady kredytowania oraz wzorce i tradycje w tym zakresie;
10. currency – waluta rozliczeń transakcji, stabilność (wahania kursowe);
11. contractual obligations – zobowiązania kontraktowe (wymagane depozyty,
ubezpieczenia, terminy i formy płatności, przewidziane kary, np. za opóźnienie/niedostarczenie towarów etc.);
12. caveats – inne istotne/ważące kwestie, np.: reputacja firmy/marki, doświadczenia ze współpracy (z lokalnymi podmiotami, w sąsiednich krajach), znajomość sieci istniejących powiązań/zależności (między przedsiębiorstwami,
innymi podmiotami, w tym związanych z rządem).
Po ocenieniu potencjalnych rynków ekspansji przedsiębiorstwo dokonuje wyboru
obszaru bądź obszarów działania; kapitalne znaczenie dla przyszłego sukcesu ma właściwe przeprowadzenie analizy SWOT, z uwzględnieniem wszystkich wymienionych
sfer. Pominięcie choćby jednej z nich może utrudnić rozwój nawet w przypadku potencjalnie łatwego wejścia na dany rynek zagraniczny. Należy przy tym zwrócić uwagę
na to, że w wielu przypadkach wchodzenie na nowe rynki lub do nowych segmentów
wymaga wykorzystania metod typu „integracyjnego”: joint venture, fuzji czy przejęcia
udziałów. Bazowanie wyłącznie na własnym potencjale może być bowiem albo zbyt
ryzykowne, albo zbyt kosztowe. Aby uzyskać efekt tzw. „miękkiego” wejścia, przedsiębiorstwa na początku ekspansji na nowy rynek często decydują się na joint venture
z lokalnym partnerem. Pozwala to zwykle na redukcję ewentualnych uprzedzeń, lepsze rozpoznanie rynku, a dodatkowo, dzięki połączeniu możliwości technologicznych
i marketingowych, zwykle daje efekt synergii. Innym sposobem na pokonanie trudności
związanych z wejściem i zaoszczędzenie czasu jest zintegrowanie dwóch podmiotów
poprzez fuzję lub przejęcie (zakup udziałów, marki). Pozwala to na internalizację wiedzy wewnątrz własnych struktur podmiotu, co zmniejsza obawy o utratę pozycji i ryzyko „wyparcia” z rynku. Decyzja o podjęciu takich działań powinna być następstwem
analizy 12C.
Wybór strategii internacjonalizacji musi być przede wszystkim osadzony w koncepcji rozwoju przedsiębiorstwa, czyli dostosowany do wytyczonych celów. Musi być
zgodny z wizją rozwoju, nie może być efektem „mody na ekspansję zagraniczną” czy
na kupowanie nowych marek będące „pokazem siły” podmiotu14.14Kapitalne znacznie
przy podejmowaniu decyzji o rozszerzeniu działalności, zwłaszcza na nowe rynki zagraniczne, ma stopień ich rozpoznania, znajomość uwarunkowań ekonomicznych, ale
także kulturowych, prawnych, „politycznych” rynku i/lub segmentu. Niejako wtórny
jest poziom opanowania przez przedsiębiorstwo technologii wytwarzania danego wyrobu lub świadczenia usług. Kluczowe kompetencje muszą bowiem zostać zaadaptowane
do specyfiki konkretnego obszaru. Są one koniecznym warunkiem odniesienia sukcesu,
ale niewystarczającym. Przedsiębiorstwo musi być zdolne dokonać ich „przefiltrowania” przez wymogi „instytucjonalne” miejsca ekspansji (Appadurai 2000, s. 1–19).
Pokazuje to chociażby przykład Ford Motor, korporacji która nabyła wiele prestiżowych marek, zdobywając kolejne rynki; taka była „moda” (fala fuzji i przejęć międzynarodowych lat 90. XX w.). Nie
potrafiła jednak wpisać tych działań w swój model biznesowy.
14
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Aby właściwie ocenić stopień przygotowania do realizacji strategii internacjonalizacji, przedsiębiorstwo może się posłużyć np. macierzą wyboru optymalnej strategii
wejścia na rynek (Aaker 1992, s. 283–28515 ). Może także wykorzystać benchmarking.
Należy jednak zaznaczyć, że działania naśladowcze nie zawsze się sprawdzają. Dodatkowo nie pozwalają na zbudowanie długookresowej przewagi konkurencyjnej, gdyż są
jedynie podążaniem/nadążaniem za trendami.
Tezą niniejszego artykułu jest stwierdzenie, że internacjonalizacja działalności
przedsiębiorstw jest w istocie ich odpowiedzią na wyzwania, jakie stawia przed firmami rozwijający się stale proces globalizacji – kolejne fazy rodzą inne wymogi. W celu
zobrazowania kierunków zmian w tabeli 1 przedstawiono poszczególne fazy globalizacji sensu largo z uwzględnieniem ich podstawowych wyróżniających cech ważnych
dla przedsiębiorstw wybierających model internacjonalizacji swojej działalności.
15

Tabela 1. Konsekwencje ewolucji procesów globalizacji – wnioski dla przedsiębiorstw
Koncepcja /
cechy
Dominujące
strumienie
przepływów

Internacjonalizacja
Towary
(w mniejszym
stopniu usługi)

Umiędzynarodowienie
Czynniki produkcji – głównie kapitał

Typ przewagi
konstytuujący
powiązania

Przewaga
komparatywna

Przewaga konkurencyjna
w danym
segmencie

Decydujący
czynnik podejmowania
działalności
za granicą

Korzyści skali
(cena) lub unikalność oferty
specjalistycznej (produkt)

Umacnianie
pozycji, stabilność udziału w
rynku – budowanie pozycji

Istota strategii
konkurencyjnej

Wymiana handlowa (eksport/import)

Stałe przepływy kapitałowe
– inwestycje
zagraniczne

Charakterystyka podmiotów
uczestniczących

Zróżnicowane
– cechy określane przez
kulturę kraju
pochodzenia

Wzajemnie
podobne
o zbliżonym
poziomie
rozwoju

Charakterystyka oferty
produktowej
podmiotów

Bardzo zróżnicowana lokalnie. Produkty
o różnym
standardzie dla
tego samego
typu potrzeb

Podobna dla
obszarów
o zbliżonym
poziomie rozwoju, modelu
kulturowym

Globalizacja
sensu stricto
Transfer wiedzy.
Piramida: dane,
informacje, wiedza
Przewaga
wynikająca
z udziału w rynku
globalnym. Korzyści skali
Maksymalizacja
udziału w rynku
globalnym –
rozwój struktur
globalnych
Budowanie struktur pozwalających
na wewnętrzny
transfer wiedzy
(internalizacja)
Podmioty zewnętrznie podobne, o wewnętrznie
zróżnicowanej
strukturze
Globalnie wręcz
identyczna (standardowa), regionalnie zróżnicowana (modyfikacje, często czysto
marketingowe)

Globalizacja korporacyjna
Skumulowane wewnątrzsieciowe strumienie. Wyróżniające kompetencje
Przewaga kooperencyjna
– wzrost zrównoważony
oparty na synergii
(koncepcja społecznej
wartości dodanej)
Paradygmat OLI (własność,
lokalizacja, internalizacja)
i paradygmat KKK (kontrola, konkurencja, kooperacja). „Przymus” aktywności
globalnej
Budowanie interakcyjnych
sieci kreowania wiedzy.
Wartość dodana do globalnego, stale ewoluującego
standardu
Podmioty o strukturach
sieci wieloogniskowej –
autonomia zewnętrzna,
zróżnicowane modele
organizacyjne
Spełniająca globalnie wyznaczane standardy – silna marka globalna lub portfel ofert
dla rynku globalnego.Różnicowanie glokalne (standard +
elementy lokalne jako wartość dodana, wykraczająca
poza czysty marketing)

Źródło: na podstawie M. Rosińska-Bukowska, Rozwój globalnych sieci biznesowych jako strategia konkurencyjna korporacji transnarodowych, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 46.
Biorąc pod uwagę typologię umiejętności firmy oraz zakres znajomości rynku – wykorzystując trzy
zakresy dotychczasowa(-y), znana(-y), nowa(-y), nieznana(-y) – skonstruował on macierz wyboru optymalnej strategii wejścia na rynek.
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Analizując zestawienie, można dostrzec, że obecny etap – globalizacji korporacyjnej – znacznie się różni od wcześniejszych faz. Oferta produktowa musi spełniać
(jeśli chodzi o rdzeń produktu) standardy światowe. Budowanie przewagi musi dotyczyć zawsze rynku międzynarodowego –„wymuszone” włączanie w system/sieć nie
zawsze świadome. Zdobycie silnej pozycji wiąże się z tworzeniem wartości dodanej do
ogólnych standardów oraz ze zdolnością sprostania wymogom zrównoważonego rozwoju i umiejętnością wykorzystania modelu wartości wspólnej (Porter, Kramer 2011,
s. 62–77). Działalność za granicą wymaga zatem zdolności połączenia atutów własnościowych, lokalizacyjnych i internalizacyjnych (paradygmat OLI) oraz budowania
zróżnicowanych powiązań (paradygmat KKK), w tym kooperencyjnych. Wyzwania
te wydają się często wręcz nieosiągalne dla przeciętego, małego czy średniego przedsiębiorstwa. Jednak ich gruntowana analiza wskazuje także drogę rozwoju mniejszych
podmiotów. „Korporacyjność” oznacza bowiem zdolność zbudowania koalicji interesów lub włączenia się do takowej. Zrozumienie tej idei może przyczynić się do poprawy efektywności strategii internacjonalizacji wszystkich typów podmiotów, także
mniejszych przedsiębiorstw.
Badania wykazują, że przedsiębiorstwa najlepiej przystosowujące się do zmian
w gospodarce światowej wypracowały adekwatny do nowych wyzwań etapowy model rozwojowy. Model sekwencyjnej integracji biznesowej pozwala najpotężniejszym
z nich stać się globalnymi liderami. Jego istotą jest jednak możliwość uczestniczenia
w rynku międzynarodowym wszystkich typów podmiotów o zróżnicowanych potrzebach i poziomie rozwoju, choć nie zawsze pozwala to na utrzymanie w 100% dotychczasowego modelu biznesowego. Realizacja przez poszczególnych uczestników
systemu gospodarczego „swoich” strategii internacjonalizacji, dostosowanych do
ich potencjału, dostępnych dla nich instrumentów konkurowania, przy wykorzystaniu kompetencji konkretnego podmiotu jest możliwa w wyniku uczestnictwa danego
przedsiębiorstwa w jednej z globalnych sieci biznesowych (GSB), które rozwijają się
zgodnie z rytmem globalnych zmian pod pieczą orchestratora (Hagel, Brown 2005)
– zazwyczaj są to najpotężniejsze korporacje transnarodowe danej branży. Mniejsze
podmioty mogą znaleźć w nich swoje miejsca umożliwiające ich przetrwanie, a czasem także dynamiczny rozwój. Pozycja w sieci jest zależna od wiedzy, umiejętności
i kompetencji każdego uczestnika.
Przykłady takiej kooperacji, będącej zbiorem mniej i bardziej zaawansowanych
form internacjonalizacji, można znaleźć, analizując dowolną GSB. Powstawanie sieci
to model „obrastania lidera” kolejnymi warstwami złożonymi z podmiotów „wychodzących” w różnej formie na rynek międzynarodowy.

Etapowość internacjonalizacji przedsiębiorstw na podstawie
modelu integracji biznesowej – na wybranych przykładach
W ostatniej części artykułu podjęto próbę egzemplifikacji przeobrażeń i przewartościowań na przykładach konkretnych przedsiębiorstw działających na rynku międzynarodowym. Badanie przeprowadzono, wykorzystując model integracji biznesowej16

16

Wykorzystano znany mechanizm i terminologię powszechnie akceptowanego modelu etapowej integracji państw (B. Ballasy) w odniesieniu do przedsiębiorstw.

16
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– etapowej internacjonalizacji w odniesieniu do korporacji – orchestratorów sieci:
Volkswagen, Siemens, British Petroleum.
W celu zapewnienia przejrzystości badania scharakteryzowano krótko ideę modelu
integracji biznesowej; kluczowe cechy poszczególnych etapów przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Model integracji biznesowej na tle modelu integracji państw
Etap

I

II

III

IV

Opis etapu w modelu integracji
gospodarczej państw

Opis etapu w modelu integracji biznesowej
przedsiębiorstw

SWH (strefa wolnego handlu):
• zniesienie taryf i ograniczeń
ilościowych między państwami
członkowskimi strefy;
• łączenie podmiotów zwykle o ograniczonym „psychologicznym” dystansie,
zasięgu regionalnym;
• handel dobrami zróżnicowanymi
(„narodowymi”)

Umowy o współpracy – zwykle w ramach
łańcucha produkcyjnego:
• zróżnicowana oferta produktowa
podmiotów współpracujących;
• współpraca małych przedsiębiorstw
krajowych; aglomeracja – dystrykty
przemysłowe;
• ekspansja przedsiębiorstw poprzez ustanawianie oddziałów, zwykle o zasięgu
regionalnym

UC (unia celna):
• SWH + wspólna zewnętrzna
taryfa celna;
• jednolita polityka wobec krajów
trzecich;
• wspólne zawieranie umów z parterami
zewnętrznymi;
• dominujące powiązania regionalne

Stała kooperacja przedsiębiorstw krajowych prowadzi do ich konsolidacji:
• „monopolizacja narodowa” (małe kraje)
lub „oligopolizacja narodowa” (duże
obszary, np. USA czy UE);
• wspólne przedsięwzięcia
– zawieranie umów joint venture
z podmiotami z własnej branży,
zwykle na bliskich kulturowo
i geograficznie rynkach (wspólne
wzorce konsumpcyjne)

WR (wspólny rynek):
• obszar bez granic wewnętrznych;
• oparty na czterech swobodach:
– przepływu towarów
– przepływu usług
– przepływu siły roboczej
– przepływu kapitału

Jednolita polityka handlowa produktu
(klasy produktów, segmenty rynku)
– specjalizacja:
• ukształtowanie wiodących działów sieci
– konsolidacja sfer aktywności w kilku
obszarach (zwykle 2–5);
• stabilizacja oraz intensyfikacja powiązań
• w tych sferach (produkcja, dystrybucja,
przepływ technologii, kapitału i zasobów
ludzkich);
• ustanawianie czterech typów filii,
• firm satelitarnych (produkcyjnych,
handlowo-usługowych, technologicznych, strategicznych)

UE (unia ekonomiczna):
• WR + koordynacja polityk
gospodarczych uczestników,
w tym np. polityki konkurencji;
• ponadnarodowe instytucje
zarządzająco-koordynujące

Globalna koordynacja systemu:
• alianse strategiczne, intensyfikacja
fuzji i przejęć międzynarodowych
(M & As);
• wyłanianie strategicznych komórek
organizacyjnych nastawionych na
koordynowane globalnie rozproszonych
funkcji, centra kompetencji sieci
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V

VI

UW (unia walutowa):
• usztywnienie kursów wymiany walut;
• możliwa wspólna waluta;
• stopniowe ujednolicanie rynku
kapitałowego;
• konieczność zmian instytucjonalnych
w wyniku pogłębienia integracji

UP (unia polityczna):
• ponadnarodowe instytucje
– przeniesienie na poziom ponadnarodowy decyzji o „politycznych”;
• pewien stopień dobrowolnego
ograniczenia suwerenności nadal
samodzielnych państw;
• wspólne stanowiska (kompromis)
jako wyraz współpracy konkurujących
(nawet stale państw) walczących
o pozycję dominującą w rozwiązywaniu problemów globalnych
– kooperencja

Portfel marek / marka globalna
– segmenty rynku globalnego:
• ustalenie portfela marek z podziałem
na obsługiwane segmenty rynku
(pozycjonowanie marek, produktów);
• możliwe stworzenie wspólnej marki
(z niegdyś samodzielnych) lub „wciągnięcie” ich pod parasol wspólnej marki;
• systematyczne ujednolicanie standardu
obsługi klienta globalnego – konkurowanie „miękką” wartością dodaną;
• reorganizacja struktury zarządzania
w wyniku implementacji nowej strategii
konkurencyjnej
Globalne Sieci Biznesowe (GSB) jako
mechanizm regulacji – system
„gospodarczo-polityczny”:
• globalny „zarząd” sieci skupiającej
„zewnętrznie” samodzielne podmioty –
orchestrator jako lider, koordynator
i dyrygent sieci;
• ukształtowane obszary kluczowych
kompetencji;
• oligopole branżowo-regionalne;
• koncepcja współpracy na bazie
strategicznie zorientowanego łańcucha
tworzenia wartości;
• kooperencja – współpraca bezpośrednich
konkurentów;
• uczestnictwo w przedsięwzięciach
potwierdzających „społeczną
odpowiedzialność” organizacji

Źródło: opracowanie własne.

Model ten przywołano, by wskazać, że w istocie rozwój globalnych sieci biznesowych widoczny jest we wszystkich sektorach gospodarki światowej. Powstawanie GSB
następuje w wyniku realizacji przez przedsiębiorstwa „swoich” strategii wykorzystywania
otwierających się możliwości na rynku międzynarodowym. Internacjonalizacja, będąca
reakcją/odpowiedzią przedsiębiorstw na zmiany uwarunkowań rozwojowych, nakazuje
im tworzenie koalicji – etap globalizacji korporacyjnej. Kierunek i tempo rozbudowywania struktur GSB zależą od przewartościowań zachodzących wraz z rozwojem procesu
globalizacji – konieczność współpracy, glokalizacja, kooperencja17,17zrównoważony rozwój, wartość wspólna1818– w konkretnych obszarach geograficznych i branżowych.
Kooperencja to sytuacja, w której rywale konkurują w pewnych obszarach, ale w innych są zdolni do współdziałania (dzielenia się wiedzą, wymiany doświadczeń). Wymaga to poczucia własnej siły
(kluczowych kompetencji) i „mądrości” wynikającej z dogłębnego zbadania wymogów współczesnego
rynku (konieczności budowania konkurencyjności systemowej). Wymóg funkcjonowania w globalnej
przestrzeni biznesowej sprawia, że jej zbadanie przez jeden podmiot jest niemożliwe. Rodzi to konieczność współpracy, w tym między bezpośrednimi konkurentami działającymi na tym samym obszarze.
Strategia kooperencyjna polega ponadto na zrozumieniu kwestii szybkiego starzenia się standardów
i poszukiwaniu wszelkich koncepcji tworzenia nowej wartości dodanej. Dzięki temu podmioty innowacyjne, nawet małe, nieposiadające wystarczającego potencjału, aby dokonać internacjonalizacji swoich
odkryć, mogą uczestniczyć w GSB i czerpać korzyści ze swojego modelu biznesowego (jako element
centrum B+R sieci), a nie jednorazowo sprzedać pomysł.
18
Idea wartości wspólnej zarodziła się niejako w toku ewolucji uwarunkowań konkurencyjności w dobie globalizacji korporacyjnej. Sieć biznesowa jako koalicja tak różnych uczestników wymaga wielu kompromisów.
17
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Podsumowaniem artykułu będzie zatem analiza realizacji modelu integracji biznesowej w praktyce (trzy case studies różnych sektorów z rynku europejskiego). Na
przykładach GSB Volkswagen, Siemens oraz British Petroleum, będących wynikiem
strategii internacjonalizacji wielu zróżnicowanych przedsiębiorstw, starano się wykazać, że poprzez włączenie w sieć poszczególne firmy/uczestnicy GSB stały się zdolne
do działania na wymagającym rynku międzynarodowym.
Case study nr 1. Przypadek etapowego kreowania GSB Volkswagen

Analiza systemu powiązań w ramach istniejącej obecnie GSB Volkswagen (VW)
pozwala stwierdzić, że była ona tworzona w rytm modelu integracji biznesowej. Do
końca lat 60. XX w. VW wypracowywał swoją pozycję na lokalnym (niemieckim)
rynku, m.in. podpisując umowy o współpracy19.19Kolejnym etapem było przygotowywanie się, wraz z pozostałymi graczami na rynku lokalnym, do pełnego wyjścia na
rynek międzynarodowy. Kooperacja ze stałymi dostawcami, ale także mniejszymi producentami prowadzi do konsolidacji łańcuchów produkcyjnych oraz podziału rynku
na strefy wpływów („oligopolizacja” narodowa). W przypadku VW pozycję tę dawał
zakup marki Audi od Daimlera (wejście do grona liderów, obok BMW i Daimlera).
Lata 70. XX w. to kształtowanie się oligopolistycznej struktury całego rynku europejskiego – aktywny udział mniejszych przedsiębiorstw, np. francuskich, hiszpańskich.
Zawieranie wielu umów joint venture między podmiotami z całej branży. Początkowo
zwykle na bliskich kulturowo i geograficznie rynkach (etap II) – wypracowywanie
wspólnych wzorców (modeli). W latach 80. oraz 90. XX w. sieć VW weszła w fazę
budowy wspólnego rynku (etap III). Umowy o współpracy zostały pogłębione, VW
dokonywał przyjaznych przejęć. Zakupy udziałów: 1977 r. – nabycie 75% udziałów
w Chrystler Motors w Brazylii; 1980 r. przejęcie Chrysler Fevre Argentina S.A.I.C;
1985 r. – zakup 50% udziałów w Shanghai Tractor & Automobile Corporation w Chinach; 1986 r. – przejęcie 51% udziałów w hiszpańskim SEAT; 1991 r. – przejęcie 31%
akcji czeskiej ŠKODA automobilová a.s; 1991 r. – zakup 80% akcji Bratislavské Automobilové Závody; 1993 r. – przejęcie FSR Tarpan (Polska). Są to przykłady realizacji strategii internacjonalizacji przez wymienione podmioty. Decyzja dotyczy wyboru
ścieżki umiędzynarodowienia w formie współtworzenia globalnej sieci VW.
Systematycznie kształtowała się wspólna polityka handlowa produktu w ramach
sieci – klasy produktów, obsługiwane przez uczestników segmenty rynku. Specjalizacja z kolei doprowadziła do ukształtowania wiodących działów sieci jako kilku
sfer priorytetowych aktywności. Uczestnicy sieci (wcześniej samodzielne przedsiębiorstwa, zwykle działające tylko lokalnie) stawali się ogniwami międzynarodowego
systemu – stabilizacja i intensyfikacja powiązań, ustanawianie czterech typów filii:
produkcyjne (montownie, wyspecjalizowane zakłady), dystrybucyjne (handlowo-usługowe), technologiczne (kreujące wzorce, modele, design) oraz strategiczne (decydujące o kierunkach rozwoju danego obszaru sieci). W ten sposób członkowie sieci zajęli
swoje pozycje na rynku międzynarodowym. W kolejnej fazie kapitalne znaczenie miało stworzenie mechanizmów koordynacji sieci – powołanie komórek strategicznych,
Na przykład w 1965 r. nastąpiło przejęcie od koncernu Daimler-Benz firmy Auto Union – udziały 50,3%,
następnie współpraca była systematyczne pogłębiana (1969 r. – wzrost udziałów do 59,5%, 2009 r. –
99,55%).
19
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których zadaniem było stymulowanie procesów tworzenia wartości dodanej przy użyciu istniejącego łańcucha produkcyjnego (etap IV) – struktura organizacyjna sieci VW
(Rosińska-Bukowska 2012, s. 271).
Etap V realizowany w sieci VW to ustalenie portfela marek z podziałem na obsługiwane segmenty rynku, w tym z dbałością o unikanie „kanibalizacji” produktów (np.
ograniczenia dla skody superb „zjadającej” segment VW). Stworzona GSB VW jest swoistym „holdingiem motoryzacyjnym”, skupia bowiem niezmiernie zróżnicowane przedsiębiorstwa – Audi, Bugatti, Bentleya, Lamborghini, Porsche, Škodę, VW, SEAT-a, Scanię, MAN-a, a dodatkowo dziesiątki mniejszych i mniej znanych dostawców konkretnych
części i podzespołów. Każde z przedsiębiorstw funkcjonujące w tym systemie realizuje
swoją strategię internacjonalizacji, choć częściowo podporządkowaną modelowi GSB.
Jest to wynikiem dobrowolnej rezygnacji tych firm z części swojej suwerenności na
rzecz globalnej efektywności (zdolności funkcjonowania na rynku międzynarodowym).
Sprawność tak zorganizowanej sieci globalnej zapewnia klarowna struktura organizacyjna. Zarządy poszczególnych firm (członków sieci) mogą wdrażać własne koncepcje
rozwojowe, pod warunkiem że mieszczą się one w wymogach długookresowej strategii
sieci – Group Values and Model of Suitable Development20 (etap VI).
Podsumowując, można powiedzieć, że wydaje się, że case study dotyczące GSB
VW pokazuje, jak można realizować różne modele internacjonalizacji, koncentrując
się na indywidualnych predyspozycjach (zróżnicowanych; np. innowacje, image, jakość, niska cena), a równocześnie być zdolnym do sprostania wymogom globalizacji
korporacyjnej, choć oczywiście wiąże się to z częściowym ograniczeniem „suwerenności” decyzji konkretnych podmiotów.
20

Case study nr 2. Przypadek etapowego kreowania GSB Siemens

Globalna sieć Siemensa obejmuje korporację-matkę Siemens AG oraz około 1700 stowarzyszonych przedsiębiorstw rozproszonych w 190 krajach. Rdzeniem korporacji jest
17 pionów organizacyjnych, koncentrujących się w trzech sektorach: przemysłowym,
energetycznym i ochrony zdrowia. W każdym znajdują się autonomiczne wcześniej
przedsiębiorstwa, które zdecydowały się włączyć do sieci i w ten sposób realizować
model internacjonalizacji (dostosowując się do wyzwań globalizacji korporacyjnej).
Analizując rozwój sieci Siemens, można stwierdzić, że także w tym przypadku
sieć jest efektem wdrażania idei integracji biznesowej. Etap I to kumulacja aktywów
rynku lokalnego: 1903 r. – połączenie Elektrizitäts-Aktiengesellschaft z Schuckert &
Co, a następnie z Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft (AEG); 1919 r. – współpraca
z firmą Osram GmbH KG; 1920 r. – fuzja Auer-Gesellschaft i AEG; 1928 r. – połączenie Gebruder Siemens & Co z Rutgerswerke AG; 1932 r. – utworzenie Siemens-Reiniger-Werke. Stałe pogłębianie integracji i/lub kooperacji przedsiębiorstw krajowych
doprowadziło do ich konsolidacji, „monopolizacji” narodowej (etap II). W rezultacie
nastąpiło ukształtowanie wiodących działów sieci oraz rozlokowanie firm satelitarnych
(produkcyjnych, handlowo-usługowych, technologicznych, strategicznych). Taki model był realizowany do 1966 r., czyli oficjalnego powstania Siemens AG (etap III) – staBudowanie wartości sieci i model zrównoważonego nią zarządzania według Koncernstrategie 2015
obejmuje pięć sfer: klientów i rynek, innowacje, efektywność (praca, czas, wiedza), orientację na wartość, atrakcyjność miejsca pracy.
20
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bilizowanie „rynku wewnętrznego” sieci. Kiedy w 1990 r. nastąpiło uporządkowanie
sfer aktywności, wskazano aż 15 działów produktowych. Modele internacjonalizacji
realizowane przez uczestników systemu pozostawały zatem relatywnie zróżnicowane.
Presja rynku (w tym zmiany spowodowane wymogami ewoluującej globalizacji)
wymusiły jednak powołanie globalnej komórki sterującej (etap IV), mającej koordynować zróżnicowane strategie członków systemu, a docelowo integrować sieć (finansowo, B+R). Realizacja własnych strategii (np. BSH Bosch-Siemens), ale z uwzględnieniem standardów, procedur czy informacji o wszelkich nowościach technologicznych
powstających zarówno w firmie, jak i otoczeniu zewnętrznym. Dodatkowo globalna
koordynacja przepływu wiedzy między poszczególnymi jednostkami sieci (internalizacja). W związku z innym modelem strategii marki niż w przypadku VW etap V to
rebranding, czyli „wciąganie” wszystkich nowo budowanych relacji pod wspólny parasol marki Siemens; jest to wartość dodana dla uczestników GSB Siemens21. Obecnie
obserwujemy realizację etapu VI – zapewnienie spójności działań wszystkich przedsiębiorstw skupionych w sieci Siemens i wokół niej (zatem na różnych jej poziomach,
na podstawie różnych form i zasad współpracy) odbywa się poprzez Global Shared
Services.
Podsumowując, można powiedzieć, że case study dla GSB Siemens także potwierdza to, że włączając się w globalny system budowania konkurencyjności pod przywództwem jednego z liderów branżowych (tu sektora przemysłowo-elektronicznego),
uczestnicy mogą realizować swoje różne strategie internacjonalizacji – równocześnie
zyskując wskazówki co do tego, jak najefektywniej działać pod presją międzynarodowej konkurencji.
21

Case study nr 3. Przypadek etapowego kreowania GSB British Petroleum

Analiza procesu kształtowania się GSB British Petroleum (BP) pozwala dostrzec różnice w modelach wdrażania koncepcji integracji biznesowej w różnych sektorach,
a równocześnie podkreślić stałość samej idei. Etap I rozwoju GSB BP to budowanie „lokalnej” pozycji w ramach imperium wpływów brytyjskich: 1909 r. – założenie
Anglo-Persian Oil Company (później Anglo-Iranian), 1934 r. – joint venture Anglo-Iranian Oil Corporation („baza” późniejszego BP) z Kuwait Oil Company; 1954 r. –
konsorcjum Anglo-Iranian Oil Company oraz Standard Oil Indiana (Amoco); 1969 r.
– zakup 25% udziałów Standard Oil Company of Ohio (Sohio). Etap II to podjęcie
walki o pozycję w gronie globalnych liderów (oligopol branżowy): w wyniku przejęcia Amoco (1998), Burmah Castrol i Atlantic Richfield Company (200022), marki Aral
(200223) oraz zawierania licznych umów joint venture z podmiotami z własnej branży.
Dla włączonych w sieć podmiotów to wybór drogi internacjonalizacji.
Etap III to umacnianie poszczególnych obszarów sieci – inwestycje na całym
rynku światowym w formie różnych aliansów (w tym joint venture z bezpośrednimi konkurentami). Dołączanie kolejnych przedsiębiorstw, wybierających taki sposób
dostosowywania się do nowych wymogów rynku, to przykład strategii internacjona22

23

Wartość marki Siemens to 8,5 mld USD (2013).
2000 r. – połączenie BP Amoco z Atlantic Richfield Company (ARCO); wartość transakcji 26,8 mld USD.
23
2002 r. – przejęcie od Veba Oil marki Aral (sieć stacji benzynowych) – w lutym 51% udziałów, w lipcu
pozostałych 49% (3,6 mld USD).
21
22
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lizacji w sektorze24. Należy podkreślić, że jest to proces trwający/otwarty. Kapitalne
znaczenie ma sposób doboru kooperantów – według określonych zasad współpracy, co
oznacza, że podmioty decydujące się na wejście do systemu świadomie wybrały taki
model internacjonalizacji działalności.
Kolejnym etapem rozwoju sieci „petrochemicznej” zgodnie z trendami globalnymi
jest wyjście poza obszar wydobycia i handlu tradycyjnymi produktami petrochemicznymi – poszukiwanie kooperantów sieci operujących w przyszłościowych obszarach,
np. 2009 r. – BP Solar (Espana SAU) nabyło firmę Orisol Corp Energetica SĄ, operatora farmy wiatrowej i słonecznej w Hiszpanii; 2009 r. – BP Solar i RGE Energy
AG podjęły współpracę dotyczącą instalacji paneli słonecznych w Niemczech. Także
w tych przypadkach wybór drogi internacjonalizacji jest elementem strategii budowania konkurencyjności międzynarodowej (dla BP etap IV). Równocześnie w kontekście
niniejszej analizy stanowi to dowód na to, że globalizacja, stawiając nowe wyzwania,
uruchamia nowe sfery aktywności. Pozwala to kolejnym przedsiębiorstwom włączyć
się w ten proces i wdrażać ich strategie internacjonalizacji. Obecnie GSB BP realizuje
etapy V i VI, czyli wykorzystuje siłę marki BP (przykłady: TNK-BP, rebranding Aral
na BP) oraz organizuje współpracę na bazie strategiczne zorientowanego łańcucha
tworzenia wartości (w tym dzięki kooperencji z Shell, Statoil, ExxonMobil, ConocoPhillips – konsorcjum benchmarkingowe).
Analiza case study GSB BP pozwala dostrzec pewne różnice w realizowanym modelu budowania konkurencyjności w wyniku internacjonalizacji, co częściowo wynika
ze specyfiki branży. Równocześnie wydaje się, że teza o wykorzystywaniu modelu integracji biznesowej jako wzorcowej ścieżki rozwoju globalnych sieci została potwierdzona. Podobnie jak to, że włączanie się w struktury najpotężniejszych GSB pozwala
mniejszym podmiotom o różnorodnych kompetencjach zaistnieć na rynku międzynarodowym. Należy oczywiście zaznaczyć, że wymaga to spełnienia przez nie odpowiednich wymogów oraz zaakceptowania swojego miejsca w danej sieci, zgodnego z posiadanym przez nie potencjałem i kluczowymi kompetencjami. Włączenie się w struktury
GSB jest ścieżką internacjonalizacji działalności przedsiębiorstwa, wyborem sposobu
dostosowania modelu biznesowego do uwarunkowań otoczenia i stawianych przez nie
wyzwań.
24

Podsumowanie
W artykule podjęto próbę wskazania zmian w strategiach internacjonalizacji przedsiębiorstw w dobie globalizacji, zwracając uwagę na specyfikę wymogów odnośnie
do metod budowania konkurencyjności w poszczególnych fazach rozwoju procesu.
Podkreślono, że obecny etap, globalizacja korporacyjna, oznacza konieczność budowania koalicji, systemów korporacyjnych jako układów zdolnych do sprostania ciągle
rosnącym wymogom rynku. W efekcie przedsiębiorstwa muszą włączać się w takie
systemy, aby móc konkurować na rynku globalnym. Prowadzi to do rozbudowywania
24
Specyfika sektora to silne uzależnienie od warunków naturalnych (występowania złóż), co wzmaga
konieczność integracji nawet bezpośrednich konkurentów, np. 2003 r. – joint venture BP i rosyjskiego
TNK, BP 50%/TNK 50%; 2005 r. – joint venture BP i Exxon, wspólna eksploracja złóż ThunderHorse,
udziały BP 75%/Exxon 25%; 2005 r. – joint venture BP i Repsol YPF, wspólna eksploatacja złóż gazu,
BP 70%/YPF 30%.
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globalnych sieci biznesowych wokół najpotężniejszych korporacji (przywołano przykłady Volkswagena, Siemensa, British Petroleum).
GSB, realizując działalność globalną, podkreślają konieczność dostrzegania różnic między lokalnymi rynkami i budowania na ich podstawie przewagi konkurencyjnej
(Huff i in. 2011, s. 281–286). W efekcie powstaje miejsce na współpracę z „miejscowymi
specjalistami”, mniejszymi partnerami osadzonymi silnie na lokalnych rynkach, w profesjonalnych niszach rynkowych. Podmiotom tym pozwala to na włączenie się w rynek
międzynarodowy (realizację własnego modelu internacjonalizacji, np. joint venture ze
światowym liderem, wielką KTN). Oczywiście można uznać to za podporządkowanie,
utratę suwerenności, ale w istocie jest to po prostu efekt „walki konkurencyjnej”, wybór
drogi rozwoju na podstawie analizy SWOT, właściwego dla danego przedsiębiorstwa
modelu biznesowego dostosowanego do wymogów globalizacji korporacyjnej.

Bibliografia
Aaker D. A. (1992), Strategic Market Management, John Wiley & Sons, New York.
Appadurai A. (2000), Grassroots Globalization and the Research Imagination, Public
Culture, No. 12.
von Bertalanffy L. (1984), Ogólna teoria systemów, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
Blomstermo A., Deo Sharma D. (2003), Learning in the Internationalization Process of
Firm, Edward Elgar Publishing, Cheltenham Northampton, Massachusetts.
Brown T. E., Davidsson P., Wiklund J. (2001), An Operationalization of Stevenson’s
Conceptualization of Entrepreneurship as Opportunity − based Firm Behavior,
Strategic Management Journal, No. 22.
Budnikowski A. (2006), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Wydawnictwo PWE,
Warszawa.
Esser K., Hillebrand W., Messner D., Meyer-Stamer J. (1995), Systemic Competitiveness – Key Policy Issues, Industrial Organization and Manufacturing Competitiveness in Developing Countries, Vol. 23.
Esser K., Hillebrand W., Messner D., Meyer-Stamer J. (1996), Systemic Competitiveness: New Governance Patterns for Industrial Development, Frank Cass, London.
Flejterski S., Wahl P. T. (2003), Ekonomia globalna – synteza, Wydawnictwo Difin,
Warszawa.
Gorynia M., Jankowska B. (2008), Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
Grant R. M. (2009), Contemporary Strategy Analysis, Blackwell Publishing, Oxford.
Hagel J., Brown J. S. (2005), The Only Sustainable Edge: Why Business Strategy
Depends on Productive Friction and Dynamic Specialization, Harvard Business
School Press, Boston.
Hamel G., Prahalad C. K. (1990), The Core Competences of the Corporation, Harvard
Business Review, Vol. May – June.
Huff A. S., Floyd S. W., Sherman H. D., Terjesen S. (2011), Zarządzanie strategiczne.
Podejście zasobowe, Wolters Kluwer Business, Warszawa.
Kotler Ph., Kartajaya H., Seitawan I. (2010), Marketing 3.0, Wydawnictwo MT Biznes,
Warszawa.
169

Marzęda K. (2007), Proces globalizacji korporacyjnej, Oficyna Wydawnicza Branta,
Bydgoszcz – Warszawa – Lublin.
Morden A. R. (1993), Elements of Marketing, DP Publications Ldt, London.
Platonoff A. L. (2009), Zarządzanie dynamiczne, Difin, Warszawa.
Porter M. E., Kramer M. R. (2011), The Big Idea: Creating Shared Value, Harvard
Business Review No. 89 (1/2).
Prahalad C. K., Krishnan M. S. (2008), The New Age of Innovation: Driving Co-created
Value Through Global Networks, McGraw-Hill Professional.
Prahalad C. K. (2006), Inside-out strategy. Explanation of Core Competence of Hamel
and Prahalad, www.ckprahalad.com.
Rosińska M. (2007), Globalna sieć biznesowa jako konsekwencja nowego paradygmatu konkurencyjności w gospodarce opartej na wiedzy [w:] A. Jewtuchowicz (red.),
Region w gospodarce opartej na wiedzy, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Rosińska-Bukowska M. (2012), Rozwój globalnych sieci biznesowych jako strategia
konkurencyjna korporacji transnarodowych, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Rosińska-Bukowska M. (2013), Adjustment of Corporate Organizational Structure to
The Demands of Competition in Fast Changing Global Economy, International
Business and Global Economy, No. 32.
Scholte J. A. (2000), Globalization: A Critical Introduction, St. Martin’s Press Inc.,
New York.
Stigliz J. E. (2004), Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Interbrand (2013), The Best Global Brands 2013, www.interbrand.com/en/best-globalbrands/2013/top-100-list-view.aspx (data dostępu: 22.02.2014).
Wiedersheim-Paul F., Olson H. C., Welch L. S. (1978), Pre-Export Activity: The First
Step in Internationalization, Journal of International Business Studies, Vol. 9 (1).
Zineldin M. (2004), Co-operition: The Organisation of the Future, Marketing, Intelligence & Planning, Vol. 22.

Streszczenie
Celem artykułu jest przeanalizowanie zmian w strategiach internacjonalizacji przedsiębiorstw w wyniku ewolucji warunków funkcjonowania w gospodarce światowej.
Podjęto próbę ocenienia wpływu etapowego procesu globalizacji na modele funkcjonowania przedsiębiorstw, zwłaszcza na zasady budowania konkurencyjności. Skoncentrowano się na kluczowych wymogach strategii konkurencyjnych, odpowiednich
do wyzwań XXI w. Artykuł podzielono na cztery części. W pierwszej przeanalizowano ewolucję procesów globalizacji. W drugiej odniesiono się do wpływu tychże
zmian na zmuszone do dostosowywania się do ich rytmu przedsiębiorstwa. W trzeciej omówiono konsekwencje obecnej fazy globalizacji dla systemu konkurencyjności przedsiębiorstwa. W ostatniej podjęto próbę egzemplifikacji zachodzących
przeobrażeń na przykładach wybranych korporacji (Volkswagen, Siemens, British
Petroleum).
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Summary
Internationalization of enterprises
– the essence of competitiveness building in the corporate globalization era
The purpose of this article is to analyze the changes in the strategies of the internationalization
of enterprises as a result of the evolution the global economy. An attempt is made to assess the
impact of the progressive stages of the process of globalization on the models of functioning
of enterprises, especially the rules of competitiveness building. The article is divided into four
parts. The first part is an analysis of the evolution of the globalization processes. The second
part refers to the impact of changes in the globalization process for businesses. The third part
shows the implications of the current phase of globalization for the competitiveness system.
The last part is an attempt to explain the methods of the implementation of these challenges
using selected corporations as examples (Volkswagen, Siemens, British Petroleum).
Słowa kluczowe: internacjonalizacja, przedsiębiorstwa, korporacje, globalizacja, konkurencyjność
Key words: internationalization, enterprises, globalization, corporations, competitiveness
JEL: F23, F61
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Model matematyczny relacji wzrostu gospodarczego USA
w stosunku do prowadzonych przez ten kraj wojen
Marcin Krupa*1
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Wstęp

Artykuł jest wynikiem drugiego etapu badań nad relacjami zachodzącymi między ekonomią a wojną. Badania są realizowane na przykładzie Stanów Zjednoczonych. Pierwszy etap badawczy dotyczy relacji między wybranymi cyklami ekonomii a wybranymi
cyklami wojny. Na podstawie tego etapu skonstruowano hipotezy badawcze, które następnie zweryfikowano. Niniejszy artykuł opiera się na jednej z pozytywnie zweryfikowanych hipotez, mianowicie: „koniunktura gospodarki USA poprzedza wzrost aktywności militarnej USA, dekoniunktura gospodarki USA poprzedza spadek aktywności
militarnej USA”.
Wyniki badań empirycznych, zwłaszcza analiz korelacyjnych, wprawdzie potwierdziły przytoczoną hipotezę, jednakże nie z dużą mocą, co może świadczyć o tym, że
w badanym obszarze występują jeszcze inne zjawiska, które wpływają na przebieg analizowanych procesów. W tym kontekście celem niniejszego artykułu jest stworzenie ram
teoretycznych, tłumaczących mechanizm badanych relacji, oraz wyjaśnienie luk w badaniach empirycznych czy też skierowanie badań empirycznych na nowe tory.
Proces badawczy został zapoczątkowany przez pytanie o to, czy między ekonomią
a wojną występują zależności. Poszukiwanie odpowiedzi rozpoczęło się od dynamicznych badań wymiarów empirycznych ekonomii i wojny. Analizy statystyczne pozwoliły na sformułowanie wąskiego i ogólnego prawa. W tym miejscu koniecznością staje
się, aby prawo to – sformułowane w wyniku wnioskowania indukcyjnego za pomocą
metod matematyki stochastycznej – zostało zinterpretowane w szerszym kontekście
w drodze wnioskowania dedukcyjnego, realizowanego metodami matematyki deterministycznej. Tym samym w niniejszym procesie badawczym starano się wyeliminować typowy dla badań ekonomicznych błąd metodologiczny, który polega na tym, że
modele matematyczne tworzone są w oderwaniu od doświadczeń empirycznych, co
1
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Cele przyświecające temu etapowi badawczemu to m.in.: próba odnalezienia odpowiedzi na pytanie o to, jakie jeszcze inne czynniki oprócz wzrostu gospodarczego decydują o aktywności militarnej USA oraz próba ustalenia, w kontekście wzrostu
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gospodarczego i w sposób teoretyczno-empiryczny, ściślejszych ram dla aktywności
militarnej USA. Z innego punktu widzenia należy stwierdzić, że celem opisanych w artykule badań jest próba stworzenia pewnych podstaw teoretycznych, dzięki którym
możliwe będzie prognozowanie aktywności militarnej USA w kontekście prognoz
wzrostu gospodarczego, a w następnej kolejności – prognoz politycznego wymiaru
stabilności systemu międzynarodowego (liczby wojen), który w pewnych ramach, według badań empirycznych, powiązany jest ze wzrostem gospodarczym USA i aktywnością militarną tego państwa1.			

Inne przykładowe procesy badawcze relacji między
cyklami ekonomii a cyklami wojny
Pierwsze badania nad relacjami między cyklami ekonomicznymi a cyklami wojen zostały przeprowadzone najprawdopodobniej w II poł. lat 30. XX w. przez A. L. Macfie.
Autor tych badań zauważa, że najwięcej wojen ma miejsce w końcowym etapie wzrostowej fali cyklu koniunkturalnego. Starając się zinterpretować wyniki badawcze, autor wysuwa stwierdzenie dotyczące istnienia zjawiska tzw. „nerwowego optymizmu”.
Ma ono polegać na tym, że ostatni etap wzrostu gospodarczego wpływa w pewien
sposób psychologicznie na decydentów politycznych, którzy będąc świadomi zbliżającej się dekoniunktury i konsekwencji politycznych, jakie ona ze sobą niesie, starają
się utrzymać za wszelką cenę wzrost gospodarczy, co ostatecznie prowadzi do tego, że
wszczynają wojny (Thompson 1982, s. 301). Od tego czasu w kontekście stricte relacji
między cyklami ekonomii a cyklami wojen przeprowadzano sporadycznie nieliczne
badania, które realizowali zwłaszcza przedstawiciele dwóch dyscyplin naukowych,
ekonomii i politologii.						
Inne badania relacji cyklicznych, w kontekście badań Macfiego, przeprowadził np.
na początku lat 70. XX w. G. Blainey. Co do zasady potwierdził wyniki poprzednich badań, jednakże dodał do nich pewne zastrzeżenia dotyczące tego, że wzrost gospodarczy
może być jednym z wielu elementów wojnotwórczych. Blainey uważał, że w momencie
kryzysu zmniejszające się przychody budżetowe i zwiększające się niepokoje społeczne
są czynnikami hamującymi wybuch wojny, a dynamiczny wzrost gospodarczy sprzyja
wybuchom wojen, ponieważ wiąże się z euforią, nadzieją, poczuciem siły, a ponadto daje
środki niezbędne do ich prowadzenia (Thompson 1982, s. 301–302).
Autorzy kolejnych badań dostrzegali raczej zależność między dużą liczbą wojen
a wzrostem gospodarczym, aczkolwiek stopniowo pojawiało się coraz więcej zastrzeżeń. Z początkiem lat 80. XX w. proces badawczy Macfiego stał się przedmiotem badań W. R. Thompsona, który podważył obiektywność i wyniki badań Macfiego, jednocześnie stwierdzając, że kwestia relacji między cyklami ekonomii a cyklami wojny
nie została przebadana we wszystkich możliwych zestawieniach, a tym samym problematyka relacji cyklicznych nie została ostatecznie rozstrzygnięta (Thompson 1982,
s. 301–311). Thompson postanowił bardziej szczegółowo zagłębić się w problematykę
cykli. W jednych ze swoich badań dostrzegł silną zależność między cyklami wojny
Artykuł jest nową i ulepszoną interpretacją problematyki zawartej w: Krupa 2013. W kwestii modeli
algebraicznych odnoszących się do drugiej hipotezy potwierdzonej w procesie badań empirycznych nie
nastąpiły w tym przypadku większe zmiany, a wyniki badawcze można odnaleźć w: Krupa 2012.
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a cyklami Kondratiewa. Zależność między ekonomią a wojną Thompson zauważył
zwłaszcza w kontekście cykli cen (Thompson, Zuk 1982). Thompson odkrył, że wzrosty cen poprzedzały wybuchy wielkich wojen, w przypadku których w początkowych
stadiach ceny wzrastały jeszcze bardziej, a następnie spadały, wraz z końcem intensywnych walk. Ta prawidłowość jest najlepiej widoczna na przykładzie Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii (Thompson, Zuk 1982, s. 639).
Według wyników badań Thompsona globalne wojny, takie jak rewolucja francuska wraz z wojnami napoleońskimi i I wojna światowa, w dużej mierze były odpowiedzialne za wierzchołki pierwszej i trzeciej fali cen Kondratiewa, a końcówki tych
wojen zapoczątkowywały spadki. Może to świadczyć także o tym, że dobra koniunktura, powiązana w jakimś stopniu ze wzrostem cen, powoduje wojny, a w czasie złej
koniunktury, w trakcie której obniża się poziom inflacji, wojen jest mniej (Thompson,
Zuk 1982, s. 640).
Z badań Thompsona można wywnioskować, że wojny globalne, np. obie wojny
światowe, były poprzedzone długimi cyklami Kondratiewa, trwającymi nawet 300 lat.
W tym okresie postępowała ekspansja rynkowa i wzrastała współzależność w światowym systemie gospodarczym, co sprzyjało wybuchowi wojny globalnej. Thompson zgadza się np. z poglądami E. J. Hamiltona, który w swoich badaniach stwierdza,
że wojny globalne to wynik ekonomicznego procesu globalizacyjnego. W epokach
przedindustrialnych większa liczba ludzi była zaangażowana w pozyskiwanie podstawowych produktów. W czasach wielkich wojen skromny procent społeczeństwa
wytwarzał podstawowe produkty, a reszta mogła bez problemu zostać zaangażowana
w produkcję wojenną i w sam udział w wojnie. Kiedy świat był w mniejszym stopniu
powiązany, mniej uprzemysłowiony, większość ludzi koncentrowała się na zaspokajaniu podstawowych potrzeb, dzięki czemu wojny miały inny wymiar; powodowało
to wybuchy wojen o małej mocy, które nie determinowały znacząco procesów ekonomicznych. W takiej przedindustrialnej gospodarce wzrost gospodarczy jest mniejszy,
a fala wzrostowa – słabsza; dzięki temu inflacja jest mniejsza i nie dochodzi do rywalizacji o produkty, a to z kolei przekłada się na mniejszą liczbę wojen (Thompson, Zuk
1982, s. 640–641).
Wojna secesyjna w USA miała wyraźnie widoczny wpływ na ceny. Dlatego można
stwierdzić, że nie tylko wojny o zasięgu globalnym wpływają na stabilność gospodarczą,
ale również inne rodzaje wojen. Intensywne wojny wewnętrzne także mogą przekazywać
niestabilność polityczną do systemu gospodarczego, tylko o bardziej ograniczonym zasięgu. Jednak warto zwrócić uwagę na fakt, że w poł. XIX w. USA nie były dominującym
mocarstwem (a zmiany cen w USA nie wpływały zasadniczo na ceny w Wielkiej Brytanii), dlatego inni autorzy badań o podobnej treści, na których powołuje się Thompson,
sugerują, że wybuchy wojen domowych są dostosowane do rytmu światowego systemu
politycznego. Wojny nieglobalne każdego rodzaju pobudzają proces inflacyjny, który
modyfikuje politykę rządową, zmieniając jej priorytety; zmiana tych priorytetów prowadzi ostatecznie do wybuchu wojen globalnych (Thompson, Zuk 1982, s. 641).
Ostatnia kwestia dotyczy okresu po 1945 r., w którym powiązania ekonomii z polityką
na przykładzie procesów cenowych nie są już tak bardzo widoczne (nieco bardziej dostrzegane są, jeśli chodzi o zmiany w cenach surowców). Na tej podstawie można wnioskować,
że procesy odkryte przez Kondratiewa wygasły. Być może stało się tak na skutek wojen
światowych, które zmieniły strukturę systemu globalnej polityki i ekonomii? Dlatego – jak
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twierdzi Thompson – jeszcze wiele elementów zakreślonej problematyki badawczej wymaga dokładniejszych badań i wyjaśnień (Thompson, Zuk 1982, s. 641–642).

Poziomy polityki zagranicznej USA
Opierając się na hipotezie procesu badawczego, można zbudować model o następującej strukturze.
Rysunek 1. Model relacji wzrostu gospodarczego USA (PKBUS) z aktywnością militarną USA (WUS)1
PZUS, a więc Polityka Zagraniczna USA
▼

PZUS0

▼

1

t3

0

t2

−1

t1

−1

0

▼

WUS

1

PKBUS

Źródło: opracowanie własne.

∆

PKBUS∆ → WUS∆ ≡ PKBUS → WUS

(2.1)

∆

Jeżeli uznamy (nieformalnie), że wojna osłabia poziom wzrostu gospodarczego, to w miejscu równoważnika można ulokować następujący wzór:
(2.2)
WUS∆ → PKBUS
∆

Skrótowe nazwy procesów to wybrane symbole wskaźników będących przedmiotem badań empirycznych. PKBUS to skrót Produktu Krajowego Brutto Stanów Zjednoczonych, który w tym przypadku
reprezentuje cały proces wzrostu gospodarczego USA. WUS to skrót odnoszący się do wojen prowadzonych przez USA, a więc jednego ze wskaźników reprezentujących poziom aktywności militarnej
USA; w tym przypadku reprezentuje on cały proces aktywności militarnej USA, którą można rozumieć
również jako ilościową interpretację polityki zagranicznej USA.
1
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Tym samym cały proces może wyglądać następująco:
∆

PKBUS∆ → WUS∆ → PKBUS → WUS

(2.3)

∆

W modelu na rysunku 1 PZUS jest zmienną stałą (parametrem). Model ma ogólnikowy charakter, informuje nas, że w momencie, kiedy ma miejsce wzrost gospodarczy,
w następnej kolejności wzrasta aktywność militarna USA. Według wzoru (2.1) zakłada
się, że zmienną wytyczającą przebieg jest wyłącznie PKBUS, który wzrasta i spada z
przyczyn nienależących już do przedmiotu badań. W przypadku wzorów (4.2) i (4.3)
założono a-priori, że wojna odgrywa większą rolę, niż wynika to z badań empirycznych,
zmniejszając poziom PKB, za którym, zgodnie z hipotezą, podąża aktywność militarna
USA2. Wracając do rys. 1, można powiedzieć, że spadek PKB USA (–PKBUS) obniża
poziom aktywności militarnej USA (–WUS). Proces rozgrywa się w czasie (t1/t2). Wzrost
PKB USA (PKBUS) przyczynia się do wzrostu aktywności militarnej USA (WUS),
wszystko w czasie (t3 – t1). W ramach funkcji rys. 1 stała parametryczna PZUS jest proporcjonalnym współczynnikiem relacji między wahaniami PKB USA (PKBUS) w czasie
(t) a aktywnością militarną tego państwa (WUS). Na zmienną WUS można popatrzeć
nieco inaczej. Aktywność militarna USA dokonuje się między przestrzenią wewnętrzną –
a więc i ekonomiczną, którą odzwierciedla PKBUS – a zewnętrzną, którą odzwierciedla
problematyka międzynarodowa.Wracając do problematyki wzorów (2.2) i (2.3), można
przyjąć, że wojna osłabia koniunkturę, a dobra koniunktura wzmaga proces wojnotwórczy.
Taki tok rozumowania wydaje się spójny i racjonalny. Można wywnioskować, że proces relacji między ekonomią a wojną może być cykliczny, jak w przypadku cykli pogody; lepiej
prezentują to poniższe rysunki.
Rysunek 2. Obieg procesów wewnętrznych (ekonomicznych) relacji wymiaru ekonomicznego z wymiarem politycznym

PKBUS

WUS

PKBUS

PKBUS

WUS
Źródło: opracowanie własne.
Problematyka tego, jak wojna wpływa na ekonomię, również rzadko jest obszarem badań ekonomicznych. Od paru lat, w kontekście wojny w Afganistanie i Iraku, tematem tym zajmuje się jeden z najbardziej cenionych współcześnie ekonomistów, J. E. Stiglitz (por. Blimes, Stiglitz 2008). Stiglitz w swoich
badaniach ocenia negatywnie wpływ aktualnych wojen na stan amerykańskiej gospodarki, aczkolwiek nie
oznacza to, że każda wojna jest niekorzystna dla każdego państwa; można podać przykład II wojny światowej, w trakcie której USA rozwijały się najdynamiczniej w swojej historii, stając się pierwszą potęgą ekonomiczną świata (por. Kennedy 1994). Dlatego kwestia wpływu wojen na ekonomię jest niejednoznaczna.
2
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Rysunek 3. Cykl koniunktury USA w kontekście wojny
▼
▼

▼
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▼

▼

▼

Źródło: opracowanie własne.
Tabela 1. Teoretyczne wartości przypisane zjawiskom
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Źródło: opracowanie własne.
Rysunek 4. Prezentacja wartości zawartych w tabeli 1
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Źródło: opracowanie własne.				

Rysunek 2 przedstawia cykl relacji między wzrostem gospodarczym USA a wojnami USA – ekonomia pobudza politykę, po czym polityka osłabia ekonomię. Rysunek 3
przedstawia ten sam proces, tylko w nieco inny sposób. Linia ciemnoszara to wyznacz177

nik wojny (W) i pokoju (P). W czasie pokoju ma miejsce wzrost gospodarczy, a więc
występują siły, które zwiększają wzrost gospodarczy, a wraz z nim aktywność militarną. Gdy poziom wzrostu gospodarczego przekracza określoną barierę dynamicznego
postępu, rząd wyznacza coraz ambitniejsze cele polityczne, które ostatecznie prowadzą do wojny. Jeżeli zatem wzrost gospodarczy przekroczy określoną granicę, może
dojść do wojny, która przyczynia się stopniowo do dekoniunktury gospodarczej. Tym
samym, jeżeli wzrost gospodarczy jest niski, występują bliżej nieokreślone siły zwiększające go (klasyczna problematyka makroekonomiczna), z kolei jeżeli wzrost przekroczy określony poziom, inne siły (w tym przypadku prawdopodobnie jedną z tych sił
jest wojna) wpływają na jego zmniejszenie.				
Zaprezentowany powyżej model ukazuje procesy wewnętrzne, w przypadku których
polityka zagraniczna (PZUS), będąc parametrem, jest na stałym i stabilnym poziomie.
Jednakże należy zwrócić uwagę na fakt, że polityka zagraniczna może być bardziej lub
mniej ofensywna w niezmienionej sytuacji ekonomicznej. Inaczej mówiąc, kształt procesów polityki zagranicznej niekoniecznie musi zależeć od procesów wewnętrznych.
Główną determinantą nie musi być ekonomia (PKBUS); może być nią również poziom
stabilności systemu międzynarodowego (Poziom Międzynarodowej Niestabilności Politycznej – PMNP, czyli problematyka międzynarodowa), który oddziałując na procesy wewnętrzne, wymaga tworzenia nowych programów polityki zagranicznej – ofensywnych
lub defensywnych, mogących modyfikować wpływ czynnika ekonomicznego. W tym
momencie należy przejść do kwestii priorytetów polityki zagranicznej USA. Globalne
procesy polityczne mogą zarówno ograniczać rolę czynników ekonomicznych do minimum, jak i maksymalizować ich znaczenie. Kwestie wpływu środowiska zewnętrznego
na rolę czynników wewnętrznych tłumaczy kolejny model, przedstawiony na rysunku 5.
Rysunek 5. Priorytety polityki zagranicznej USA
▼

WUS

PZUS0
PZUS0’

PZUS0’’

▼

1

1
Źródło: opracowanie własne.
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Wcześniejszy model był modelem statycznym, a w tym przypadku wkraczamy na
grunt modeli dynamicznych, a więc takich, które koncentrują się nie tylko na równowadze, ale też na jej braku. Rysunek 5 ukazuje względność wpływu czynników ekonomicznych (PKBUS) na poziom aktywności militarnej USA (WUS). Względność ta
przejawia się w zewnętrznym wpływie na politykę zagraniczną. Jeżeli poziom międzynarodowej niestabilności politycznej (PMNP) wzrasta, to w polityce zagranicznej pojawiają się okoliczności zmuszające USA do zwiększenia aktywności militarnej przy
zmniejszonym poziomie wzrostu gospodarczego. Podział ten odwołuje się do filozofii
polityki międzynarodowej Hansa Joachima Morgenthaua, który podzielił interesy państwa na egzystencjalne i drugorzędne (Morgenthau 2010, s. 68–124). Proponowany
podział jest nieco inny, mianowicie trójstopniowy: PZUS0, PZUS0’, PZUS0”, a więc
interes pierwszorzędny (egzystencjalny), drugorzędny (doktrynalny) i trzeciorzędny
(imperialny).
Poziom interesu ma bardzo relatywny charakter, należy go ustalać proporcjonalnie,
dzieląc interesy USA na trzy części. Do interesu trzeciorzędnego można zaliczyć wojny
prowadzone przez USA w celu poszerzenia wpływów, w przypadku których narzędzie
wojny jest zupełnie zbędne (jest przejawem ambicji), a sytuacja nie zagraża wyraźnie
bezpieczeństwu USA. Do tego typu wojen można zaliczyć wojnę w Iraku 2003–2010
(II wojna w Zatoce Perskiej), która została rozpoczęta przez USA, prawdopodobnie
z następujących pobudek: 1) zmiana władzy w Iraku celem pozyskania sojusznika, co
można powiązać z rodzącą się globalną rywalizacją z Chinami; 2) uzyskanie większych
wpływów politycznych na Bliskim Wschodzie; 3) otoczenie Iranu i zwiększenie presji
na to państwo; 4) demonstracja siły; 5) uzyskanie wpływów ekonomicznych w postaci
wymiany handlowej (nie tylko ropa naftowa, lecz również inne sektory wymiany, np.
sprzęt wojskowy); 6) Irak ciągle akumulował siły USA w regionie, czego najlepszym
przykładem była operacja powietrzna nad tym państwem w 1998 r. Należy przypuszczać, że USA oczekiwały szybkiego zwycięstwa i w dłuższej perspektywie liczyły na
spadek kosztów potęgowanych przez kryzys iracki. Nawet jeżeli nie, to korzystając
z okazji poparcia społeczeństwa amerykańskiego dla interwencji, spowodowanego zamachami terrorystycznymi na wieże WTC, administracja Georga jr. Busha wykorzystała okazję w celu ostatecznego rozwiązania irackiego dylematu. Reasumując: interes
trzeciorzędny to taki, którego realizacja jest najmniej priorytetowa.
Interes drugorzędny to ten pomiędzy interesem pierwszorzędnym a trzeciorzędnym. Jego realizacja jest konieczna, ale sytuacja z nim związana nie zagraża bezpośrednio interesom USA. Za przykład można podać to, co się działo w Wietnamie w latach 1965–1975; administracja Lyndona B. Johnsona obawiała się wystąpienia efektu
domina w regionie w momencie przejęcia władzy przez komunistów nad Wietnamem
Południowym. Ponadto doktryna Trumana przymuszała USA do interwencji. Historia
ostatecznie pokazała, że interwencja była zbędna, popełniono też wiele błędów politycznych.
Inny przykład, hipotetyczny: za interes drugorzędny można również uznać potencjalną interwencję w Iranie. Zdobycie bomby atomowej przez to państwo może mieć
poważne konsekwencje, jednak sytuacja bezpośrednio nie zagraża bezpieczeństwu
USA (przynajmniej do dnia, w którym Iran nie wprowadzi rakiet międzykontynentalnych). Wytłumaczenie tego, czym jest interes drugorzędny, pomaga lepiej zobrazować
pojęcie interesu pierwszorzędnego. Interes pierwszorzędny to np. atak na Pearl Harbor
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(II wojna światowa) – bezpieczeństwo USA było bezpośrednio zagrożone, a kraj ten
został bezwzględnie przymuszony do wojny.
Podsumowując, można powiedzieć, że interes pierwszorzędny to taki, w przypadku którego USA są bezpośrednio zmuszone do udziału w wojnie, np. do obrony czy
prewencji w wyniku pojawienia się realnych zagrożeń. Interes drugorzędny to taki,
w przypadku którego USA prowadzą standardową politykę zagraniczną zdefiniowaną w określonych programach lub doktrynach. Jeśli chodzi o interes trzeciorzędny, to
w tym przypadku USA wyznaczają sobie niestandardowe, nieprzewidywalne lub bardzo ambitne i ryzykowne cele, odbiegające od założeń doktrynalnych, co do których
konieczności realizacji można mieć wątpliwości, a zarazem takie, które mogą nie leżeć
w bezpośrednim interesie USA.
Interpretacja matematyczna wykresu z rysunku 5 prezentuje się w następująco:
PZUS0 = PKB∆ → WUS∆3
PZUS’0 = PKB∆ → WUS∆2
PZUS’’0 = PKB∆ → WUS∆
WUS ≡ y
PKB ≡ x
PZUS ≡ z
L − liczba odzwierciedlająca wzrost gospodarczy
L = PKB(x) = WUS(y)
y = f(x)
f:x→y
PZUS = {z1|y > x}
PZUS’ = {z2|y > x}
PZUS’’ = {z3|y = x}
x = {L < 1}

(2.4)

(2.5)

(2.6)

(2.7)

(2.8)

z3|y = L
z2|y = L
z1|y = L
x = {L = 1}
z3|y = L
L
z2|y = —

1,1
L
z1|y = —
1,2
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(2.9)

x = {L > 1}

(2.10)

z3|y = L
z2|y = √L
z1|y = 3√L
x = {L = 0 L = −0,1, −0,2..., −1, −2...}

(2.11)

∩

z3|y = L
z2|y = √L
z1|y = 3√L
Komentując wzory od (2.4) do (2.11) i funkcje rysunku 5, należy stwierdzić m.in.,
że podstawową i jednocześnie jedyną informacją, jaką dysponujemy, jest liczba określająca wielkość wzrostu gospodarczego USA, w tym przypadku badawczym wyrażona wskaźnikiem PKB. Aktywność militarna USA (WUS) przyjmuje tę samą wartość, co poziom wzrostu gospodarczego; oczywiście chodzi o interes trzeciorzędny.
W przypadku interesu drugorzędnego wielkość aktywności militarnej jest podniesiona
do kwadratu, a w przypadku interesu pierwszorzędnego – do sześcianu. Zobrazujmy to
na przykładzie: załóżmy, że USA interweniują imperialnie od poziomu 4. Jeżeli zatem
dana okoliczność międzynarodowa zakwalifikowana jako interes trzeciorzędny będzie
wymagać interwencji, USA użyją siły militarnej w momencie, kiedy ich PKB będzie
wzrastać o 4% w danym przedziale czasu. Jeżeli dana okoliczność zostanie uznana za
interes drugorzędny, USA zaatakują od poziomu wzrostu 2%, ponieważ √4 = 2. W przypadku okoliczności związanej z interesem pierwszorzędnym USA będą interweniować
od poziomu 1,58%, ponieważ 3√4 ≈ 1,58. Na podstawie powyższych przedstawionych
wzorów (2.4 do 2.11) i podanego przykładu można wywnioskować, że USA będą interweniować w przypadku trzeciorzędnego interesu od 4% wzwyż, w przypadku interesu
drugorzędnego od 2% wzwyż i prawdopodobnie każdorazowo w przypadku interesu
pierwszorzędnego (czego nie uwzględnia do końca konstrukcja teoretyczna wzorów
2.4–2.11, w której założono brak interwencji poniżej poziomu 1,58%). Gdyby były
znane realne wielkości, na ich podstawie można byłoby ustalić, z jaką wojną, jeśli
chodzi o interes, mamy do czynienia. Gdyby, tak jak w powyższym przykładzie, wojna
rozgrywała się w stanie wzrostu gospodarczego powyżej 4%, byłaby to wojna interesu
trzeciorzędnego.
Stałą PZUS można zinterpretować jako zmienną zewnętrzną (polityczną): jeżeli
struktura systemu międzynarodowego się destabilizuje (PMNP), to stała PZUS przeistacza się w zmienną i przesuwa się w lewą stronę (wzrost gospodarczy odgrywa coraz
mniejszą rolę), a jeżeli struktura systemu międzynarodowego się stabilizuje, to stała
przesuwa się w prawą stronę (wzrost gospodarczy odgrywa coraz większą rolę).
W tym miejscu w paru zdaniach należy się jeszcze odnieść, w sposób matematyczno-graficzny, do konstrukcji intelektualnej rysunku 5 i wzorów go reprezentujących
(2.4–2.11).
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Rysunek 6. Fluktuacje PKB USA względem poziomów interesu
▼

W

PZUS’’
PZUS’
PZUS
PKBUS
▼

P

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 6 odnosi się do rysunku 3; pokazuje dalszy tok rozumowania, jeśli chodzi
o relacje między aktywnością militarną USA a poziomami interesu USA. Powyżej linii PZUS’ Stany Zjednoczone realizują interesy drugorzędne, a po przekroczeniu linii
przerywanej – trzeciorzędne, jednak pod warunkiem że wzrost gospodarczy przekroczy
ich poziomy. Poniżej linii czerwonej realizowane są interesy pierwszorzędne, a więc
egzystencjalne. Tym samym na podstawie rysunku 6 można wywnioskować, że kształt
aktywności militarnej USA (WUS) jest wynikiem dwóch oddziaływań, wewnętrznego
(PKBUS) i zewnętrznego (PMNP), co pokazuje poniższy wzór (2.12):
(2.12)
PKBUS → [WUS] ← PZUS ← PMNP

Skale wojen
Kolejna część artykułu jest następnym krokiem w uściślaniu procesu rozumowania.
W poprzedniej części podzielono interesy USA na różne poziomy, a ich realizację uzależniono od kontekstu relacji między stanem ekonomicznym a stanem polityki międzynarodowej. W tym miejscu pojawia się nowy dylemat; jest nim kwestia wielkości
wojny, która w sposób oczywisty i proporcjonalny wiąże się z kosztami ekonomicznymi. Problem dotyczący skali wojny polega na tym, że interwencja USA jest zależna
również od tego, z jakim przeciwnikiem ten kraj będzie miał do czynienia, czyli od
tego, jak wielka może być potencjalna wojna. Gdyby np. USA musiały interweniować
w małym i biednym Haiti, jak to uczyniły w 1994 r., to poziom wzrostu gospodarczego
mógłby być bardzo mały lub w praktyce w ogóle nie wystąpić. Inaczej jest w przypadku Iraku, państwa znajdującego się znacznie dalej od granic USA, mającego ponad
3 razy więcej ludności i około 15 razy większe terytorium. Dlatego o kwestii amerykańskiej interwencji militarnej w kontekście wzrostu gospodarczego decyduje nie
tylko priorytet interesu, lecz również wielkość wojny.
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Problematykę w tym stadium analizy można rozstrzygnąć jedynie na bardzo abstrakcyjnym poziomie. Podstawy zagadnienia przedstawia rysunek 7.
Rysunek 7. Skala wojny a poziom interesu narodowego
PZUS2

▼

WUS

PZUS1
PSW

OW

▼

MW

1

2

3

PKBUS

Źródło: opracowanie własne.

Powyższy model (rysunek 7) prezentuje trzy rodzaje wojen (podział ze względu
na ich skalę): pełnoskalową (PSW), ograniczoną (OW) i małą (MW). Na wykresie
wyraźnie uwidacznia się inny poziom wzrostu gospodarczego wymagany dla danego
rodzaju wojny. Można zaobserwować, że kiedy stała parametryczna PZUS przesuwa
się w lewo, najbardziej zmienia się skłonność do realizacji wojen pełnoskalowych
(PSW), co oczywiście należy wiązać z wielkością kosztów tych wojen. Mechanizmy
zobrazowane na rysunku 7 uświadamiają, że ścisła konstrukcja teoretyczna odnosząca
się do wojen o różnych skalach jest bardzo trudna, aczkolwiek widoczne są pewne
prawidłowości, które można ująć w następujące ramy teoretyczne niezbędne do dalszego wywodu.
Zmiana położenia stałej parametrycznej z poziomu interesu A (PZUS1) na poziom
interesu B (PZUS2) wiąże się z określonym stopniem zmiany swojego położenia; powiedzmy, że jest to 5ο. Co jest widoczne na wykresie? Otóż to, że największy wpływ
na czynnik wzrostu gospodarczego wywierają wojny pełnoskalowe, co jest w pełni racjonalne i powszechnie obserwowane. A więc im mniejsza skala wojny, tym mniejszy
wpływ na wzrost gospodarczy. Na tej podstawie można przyjąć następujące założenie:
PKBUS dla MW zmieniła się o 1/12, dla OW o 1/6, a dla PSW o 1/33. Ten abstrakcyjny tok
myślenia, uwidoczniony na rysunku 8 i we wzorze (3.1), określany jest mianem teorii
geometrycznej wojny.
Wartości uproszczone i względnie potwierdzone obliczeniami geometrycznymi, które pokazywały, że
np. przesunięcie stałej PZUS powoduje zmianę na linii odciętych (x) o 2 cm dla PSW, o 1 cm dla OW,
i o 0,5 cm dla MW.

3
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Rysunek 8. Geometryczna interpretacja relacji zachodzących pomiędzy różnymi skalami wojen na różnych poziomach interesu
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Źródło: opracowanie własne.

PZUS1/PZUS2 = (50) {1/12MW, 1/6OW, 1/3PSW}

(3.1)

Inną ważną kwestią jest próba interpretacji skali wojen za pomocą ich zdefiniowania. Należy zaznaczyć, że definicje będą miały relatywny charakter; należy je takimi
pozostawić z powodu względności i ogólności wiedzy z zakresu polityki międzynarodowej. W niniejszych badaniach małe wojny można definiować jako te, w przypadku
których siły USA natrafiają na bardzo słaby opór wroga, sama misja przebiega bardzo
łagodnie, ma wymiar bardziej stabilizacyjny niż bojowy, a USA nie ponoszą ofiar
w sile żywej lub też ma miejsce seria krótkich (parodniowych) uderzeń powietrzno-rakietowych na wybrane cele. Dla przykładu – za małą wojnę (MW) można uznać
operację na Haiti w 1994 r., kiedy to samo wkroczenie Amerykanów ustabilizowało
sytuację polityczną w tym kraju. Do tego typu wojen można zaliczyć również atak
rakietowy na Sudan w 1998 r., wymierzony w struktury Al-Kaidy w odpowiedzi na
pierwszy zamach na WTC, jak również pośrednie działania USA w Wietnamie przed
oficjalną interwencją w tym kraju. Nieco odmiennym przypadkiem jest np. przypadek
Libanu, który również można byłoby zaliczyć do małych wojen, gdyby zamach na
amerykańskich żołnierzy był nieudany, ale śmierć 241 żołnierzy i w konsekwencji
wycofanie się sił USA z tego kraju nadaje rangę temu wydarzeniu. Inne przykłady
małych wojen to sporadyczne akcje nad Irakiem ogólnikowo datowane na rok 1998
czy operacje w Bośni i Hercegowinie mniej więcej w 1995 r.
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Ograniczona wojna (OW) to np. wojna w byłej Jugosławii w 1999 r., podczas której długotrwale wykorzystywano (3 miesiące), i to w znacznym stopniu, siły powietrzne USA (około 22 000 lotów bojowych). Ograniczone wojny to wojny intensywne prowadzone na odległość, w których nie wykorzystuje się masowo i regularnie bojowych
komponentów lądowych. Na tej podstawie można stwierdzić, że wojny pełnoskalowe
(PSW) to wojny intensywne, w których wykorzystuje się w dużym stopniu również
formacje lądowe. 									
Definicje można przedstawić również w innej, ściślejszej formie: interwencja USA to
(A) współdziałanie trzech rodzajów sił zbrojnych (lądowych, powietrznych, morskich);
(B) czas trwania dłuższy niż miesiąc; (C) charakter regularny. Analogia do teorii zbiorów:
MW = {A} {B} {C}; OW = {A∩B} {A∩C} {B∩C}; PSW = {A∩B∩C}
∩

∩

∩

∩

Wyjaśnienia wymaga też pytanie o to, co się stanie, jeżeli w danym roku będą
dwie wojny pełnoskalowe. Tę kwestię bardzo trudno rozstrzygnąć, dysponując wiedzą
na dotychczasowym poziomie, tym bardziej że wojna pełnoskalowa może rozgrywać
się w 30-milionowym Iraku i blisko 80-milionowym Iranie; tym samym prowadzone
równolegle dwie wojny w Afganistanie i Iraku pod względem kosztów operacyjnych
równałyby się prawdopodobnie jednej potencjalnej wojnie w Iranie. W związku z tym
należy stwierdzić, że dane empiryczne wykorzystywane w tym procesie badawczym
nie dają możliwości podania bardziej precyzyjnych ram.

Powrót do analiz empirycznych
W tym miejscu rozpoczyna się kolejny etap procesu badawczego, który – dzięki powrotowi do empirii – będzie sumą dotychczasowych rozważań; na tej podstawie zostaną ustalone bardziej precyzyjne wartości. W związku z tym należy przeprowadzić
szczegółowe analizy historyczne i politologiczne, mające na celu określenie skal wojen
prowadzonych przez USA i poziomy ich interesu. Wyniki analiz, które mają bardzo
relatywistyczny charakter, przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Analiza empiryczna wojen prowadzonych przez USA
Wojna

Czas

Ρ

Skala wojny

Poziom interesu

Dominikana

1965

5,86

OW

z2

Wietnam

1962–1964

6,1

OW

z2

Wietnam

1965–1973

5,86

PSW

z2

Grenada

1983

2,46

OW

z2

Liban

1983

2,46

OW

z3

Panama

1989

3,61

OW

z2

Irak

1991

1,3

PSW

z2

Somalia

1993

2,31

OW

z3

Haiti

1994

3,37

OW

z2

Bośnia i Hercegowina

1995

2,96

OW

z3
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Irak

1998

4,12

OW

z2

Sudan

1998

4,12

OW

z1

Jugosławia

1999

4,57

OW

z3

Afganistan

2001–2002

2,67

PSW

z1

Afganistan

2003– (2014?)

2,22

PSW

z3

2003–2010

2,22

PSW

z3

Irak
Źródło: opracowanie własne.

W tabeli 2 przedstawiono wyniki badań historyczno-politologicznych nad polityką
zagraniczną USA, których zasadniczym celem było wyodrębnienie wszystkich ważniejszych wojen i akcji militarnych prowadzonych przez ten kraj w badanym okresie
i przyporządkowanie im odpowiedniej skali aktywności militarnej i priorytetu interesu (MW – małe wojny zostały wpisane w ramy OW – ograniczonych wojen). Innym
ważnym elementem tabeli jest ustalenie względnie średniej wielkości procentu rocznej
zmiany PKB w czasie zbliżonym do momentu wybuchu walk. Za wynik nie uznaje się
poziomu PKB z roku wojny; przemawia za tym to, że o stanie kondycji społecznej i finansowej w danym momencie decyduje nie koniunktura z danego roku, lecz z serii lat.
Tym samym konieczne staje się opracowanie algorytmu wyliczającego bardziej realne
wielkości stanu amerykańskiej gospodarki. Przelicznik mimo wszystko skonstruowany
jest tak, aby wielkością dominującą w dalszym ciągu była wartość z roku rozpoczęcia wojny, jednak uwzględniano również wielkości do trzech lat wstecz. Największy
wpływ na ostateczny wynik ma liczba z roku wojny, a najmniejszy – ostatnia liczba
(wzór 4.1, tzw. względna arytmetyczna wzrostu gospodarczego).
(4.1)
PKB + PKB + PKB
3

t1
t2
t3
ρ = —————————

PKBt1 = wielkość PKB w roku rozpoczęcia wojny
PKB + PKB
3

+ PKB

t1
t1 − 1
t2 −2
PKBt2 = ———————————

WPKB + WPKB

+ WPKB
4

+ WPKB

t1
t1 − 1
t1 − 2
t1 − 3
PKBt3 = ——————————————————

Aby dojść do konkretów w procesie badawczym, należy odnaleźć najniższe
wskaźniki wzrostu gospodarczego dla możliwie najwyższej skali wojen. W tym kontekście interesujące są dwie zmienne. W pierwszym przypadku chodzi o Afganistan,
w którym po obaleniu rządów talibów USA zdecydowały się na pozostanie w tym kraju
celem budowy stabilnego sojuszniczego państwa afgańskiego. Drugi przykład to Irak
(II wojna w Zatoce Perskiej). Oba przypadki należy datować na rok 2003, w którym
to względna arytmetyczna wzrostu gospodarczego wyniosła 2,22. Dzięki temu wiemy,
że USA rozpoczynają wojny interesu trzeciorzędnego na poziomie przynajmniej 2,22.
Kolejnym ciekawym przypadkiem jest I wojna w Zatoce Perskiej, która była wojną
186

o pełnej skali, prowadzoną w przypadku interesu drugorzędnego, a jej wartość wyniosła 1,3. Te trzy wojny i związane z nimi liczby będą podstawą dalszych badań; inne
zmienne i ich wielkości nie wnoszą nic nowego do procesu badawczego.
Kolejnym celem badań jest dokładniejsze ustalenie, od jakiego poziomu względnej arytmetycznej wzrostu gospodarczego USA są gotowe rozpocząć wojnę o konkretnej skali. Ten etap badawczy zostanie zrealizowany za pomocą abstrakcyjnie zinterpretowanych nierówności matematycznych.
Upraszczając, nierówności matematyczne można przedstawić następująco:
(4.2)
a)
x (α, ∞ +) x ≥ α x > α
b)
x (– ∞, β) x ≤ β x < β
c) x <α, β> x ≥ α, x ≤ β x > α, x < β
d) x (α, β) x ≤ α, x ≥ β x < α, x > β
∩
∩

϶
϶

∩
∩

϶
϶

Rysunek 9. Zasady nierówności
a

b

c
−∞

−∞

∞+

α

d

α

β

∞+

α

β

β

Źródło: opracowanie własne.
Rysunek 10. Zasady nierówności
a
∞+

b

c
−∞

−∞

α

d

β

α

β

∞+

α

β

Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie danych empirycznych można sformułować następującą hipotezę:
Rysunek 11. Hipoteza empiryczna

α = 1,3 (z2)

α = 2,2 (z3)

Źródło: opracowanie własne.
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(4.3)
z2 (1,3, ∞ + )z2 ≥ 1,3
z3 (2,2, ∞ + )z3 ≥ 2,2

϶
϶

Jedną ze słabości badań empirycznych jest mała liczba danych, co sprawia, że
śmiałe hipotezy często są falsyfikowane przez nowo wytworzone dane. Ponadto mała
liczba danych empirycznych powoduje, że hipotezy empiryczne zazwyczaj stanowią
część teorii wolnej od elementu empirycznego. W niniejszych badaniach jest nieco inaczej – dane empiryczne są punktem wyjścia opracowania szerszej teorii. Tym samym
powyższe wielkości hipotetycznie należy uznać za nieprecyzyjne, a ich doprecyzowanie na tym etapie badawczym nastąpi drogą teoretyczną, z wykorzystaniem geometrycznej interpretacji badanych procesów (wzór 3.1).
Pierwszym celem jest znalezienie wspólnej wartości teoretycznej dla obu liczb empirycznych. Jak wykazuje wzór (4.15), wzrost lub spadek poziomu interesu (z) w przypadku pełnoskalowej wojny (PSW) powoduje zmianę wartości PKBUS o 1/3. Tym samym
wzory na zmianę poziomu interesu w przypadku poziomu PSW są następujące:
(4.4)
z2 → z3 = z2 + 33% z2
z3 → z2 = z3 − 33% z3
z2 = 1,3
1
/3 ∙ 100% = 33,33%
33,33 ∙ 1,3
100

———— = 0,43329
1,3 + 0,43329 + 1,73329
z2 → z3 ≈ 1,73
z3 = 2,2
1
/3 ∙ 100% = 33,33%
33,33 ∙ 2,2
———— = 0,73326
100

2,2 − 0,73326 + 1,46674
z3 → z2 ≈ 1,46
Kolejnym ważnym krokiem jest ustalenie wspólnej wartości dla tych liczb.
Wydaje się, że najlepszy sposób na to prezentuje poniższy wzór (T symbolizuje wartość teoretyczną):
(4.5)
z +(z →z)
2

2
3
2
——————
= z T2

z +(z →z)
2

3
2
3
——————
= zT3
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1,3 + 1,46
2

zT2 = ———— ≈ 1,38
2,2 + 1,73
zT3 = ————
≈ 1,96
2

Na podstawie powyższych wzorów można sformułować następującą hipotezę
teoretyczną:
Rysunek 12. Hipoteza teoretyczna

α = 1,38 (z2)

α = 1,96 (z3)

Źródło: opracowanie własne.

(4.6)
z2 (1,8, ∞ + )z2 ≥ 1,38
z3 (1,96, ∞ + )z3 ≥ 1,96

϶
϶

Odnosząc się do rysunku 12 i wzoru (4.6), a więc hipotezy teoretycznej, należy
stwierdzić, że trzeba odrzucić wartość z2, dlatego że jest ona już sfalsyfikowana przez
teorię empiryczną (wojna z2, którą była I wojna w Zatoce Perskiej rozpoczęła się od
wartości 1,3). Wartość dla z2 będzie miała swoje źródło w empirii, a nie teorii, jednak
1,96 ∙ 33,33 ≈ 0,65 = 1,96 − 0,65 ≈ 1,3. Tym samym wszystnie do końca, a to dlatego że ————
100
ko zaczyna się dopasowywać; mamy do czynienia z następującą ostateczną abstrakcyjną i teoretyczno-empiryczną hipotezą:
Rysunek 13. Hipoteza teoretyczno-empiryczna

α = 1,3 (z2)

α = 1,96 (z3)

Źródło: opracowanie własne.

z2 (1,3, ∞ + )z2 ≥ 1,3
z3 (1,96, ∞ + )z3 ≥ 1,96

(4.7)

϶

϶

Powyższa hipoteza odnosi się do wojen pełnoskalowych (PSW). Kolejnym ważnym krokiem jest stworzenie ram liczbowych dla wojen o mniejszej skali. Nie jest to
łatwe zadanie, ponieważ nie mamy żadnych danych wyjściowych do pozyskania liczb
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dla wojen ograniczonych (OW) i mniejszych (MW); proces ich wyodrębnienia będzie
abstrakcyjny i teoretyczny. Można zaproponować następujący mechanizm obliczeniowy: mamy do czynienia z trzema skalami wojny (PSW, OW, MW) i dysponujemy
dwoma danymi PSW = 1,96 (z3), 1,3 (z2). Można je podzielić na trzy równe wielkości
w następujący sposób:
(4.8)
1,96
3

PSW (z 3) = —— ≈ 0,65
1,3
3

PSW (z 2) = —— ≈ 0,43
Wyniki powyższych obliczeń można rozłożyć według następujących proporcji:
(4.9)
PSWz 3 1
1
1
PSWz 3 = ——— = —PSWz3 + —PSWz3 + —PSWz3
3

3

3

3

1
1
OWz 3 = —PSWz3 + —PSWz
3
3

3

1
MWz 3 = —PSWz3
3

PSWz 2 1
1
1
PSWz 2 = ———
= —PSWz2 + —PSWz2 + —PSWz2
3
3

3

3

1
1
OWz 2 = —PSWz2 + —PSWz
2
3

3

1
MWz 2 = —PSWz2
3

co ostatecznie daje wartości przedstawione w tabeli 3.
Tabela 3. Wartości przybliżone
MW

OW

PSW

z3

0,65

1,3

1,96

z2

0,43

0,86

1,3

Źródło: opracowanie własne.

Uzyskanie danych przedstawionych w tabeli 3 jest jedynie połowicznym sukcesem, ponieważ na razie nie są one spójne. Dlaczego? Zwróćmy uwagę na wartości
0,86 i 1,3. Według wzoru (3.1) wzrost priorytetu interesu o jeden poziom w przypadku
ograniczonej wojny (OW) powoduje wzrost wartości o 1/6 części. Ile powinna w rzeczywistości wynosić wartość OW dla (z3), która w tabeli wynosi 1,3? Na to pytanie
daje odpowiedź proces obliczeniowy (4.10):
190

1
— ∙ 100% = 16,66%

(4.10)

6

0,86 ∙ 16,66 ≈ 0,14
——————
100

0,86 + 0,14 = 1
Mamy do czynienia ze znacznymi rozbieżnościami niekompatybilnymi z założeniami wzoru (3.1). W związku z tym można zastosować następujące rozwiązanie:
w pierwszej kolejności należy posłużyć się podstawowym wzorem (4.4), z tą różnicą,
że zamiast 33% użyć wielkości 16,66% mającej podstawę we wzorze (3.1), tak jak we
wzorze (4.10). Otrzymujemy następujące wartości:
(4.11)
z3 = 1,3
16,66%{ z2 = 1,08 (z3→ z2)
z3 = 0,86
(z3→ z2)
16,66%{ z2 = 1
Wyniki obliczeń (4.11) należy podstawić do wcześniej zaprezentowanych wzorów
i je obliczyć:
(4.12)
(z3→z2) + z2
1,08 + 0,86
z2 = —————— = ————— ≈ 0,97
2
2

(z2→z3) + z3 1 + 1,3
z3 = —————— = ——— ≈ 1,15
2
2
To samo należy uczynić w przypadku poziomu wojen MW:
z3 = 0,65
8,33%{ z2 = 0,59 (z3→ z2)
8,33%{

(4.13)

(4.14)

z2 = 0,43
(z → z3)
z3 = 0,46 2

(z3→z2) + z2
0,59 + 0,43
z2 = —————— = ————— ≈ 0,51
2
2
(z2→z3) + z3
0,46 + 0,65
z3 = —————— = ————— ≈ 0,55
2
2

(4.15)

(4.16)

Powyższe obliczenia tworzą teoretyczne wartości, zaprezentowane w tabeli 4.
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Tabela 4. Wartości ostateczne
MW

OW

PSW

z3

0,55

1,15

1,96

z2

0,51

0,97

1,3

Źródło: opracowanie własne.

Za słusznością uzyskanych wartości przemawia ich względna spójność, którą
można łatwo sprawdzić:
Element precyzyjny i falsyfikacyjny teorii mającej swoje podstawy w empirii w postaci nierówności matematycznych przedstawia się zatem następująco:
1,96 ∙ 33,33
————— = |0,65 – 1,96| = 1,3
100
1,3 ∙ 33,33
————— = 0,43 +1,3 = 1,73 ≈ 1,96
100
1,15
∙ 16,66 = |0,19 – 1,15| = 0,96 ≈ 0,97
—————
100
0,51 ∙ 8,33%
————— = 0,04 + 0,51= 0,55
100
0,55 ∙ 8,33%
————— = |0,04 – 0,55| = 0,51
100

PSW
Rysunek 14. Granice aktywności militarnej USA dla wojen pełnoskalowych interpretacji geometrycznej

α = 1,3 (z2)

α = 1,96 (z3)

Źródło: opracowanie własne.

(4.17)
z2ϵ (1,3, ∞ +)z2 ≥ 1,3

z3ϵ (1,96, ∞ +)z3 ≥ 1,96
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OW
Rysunek 15. Granice aktywności militarnej USA dla wojen ograniczonych interpretacji geometrycznej

α = 0,97 (z2)

α = 1,15 (z3)

Źródło: opracowanie własne.

(4.18)
z2ϵ (0,97, ∞ +)z2 ≥ 0,97
z3ϵ (1,15, ∞ +)z3 ≥ 1,15
MW
Rysunek 16. Granice aktywności militarnej dla wojen małych interpretacji geometrycznej

α = 0,51 (z2)

α = 0,55 (z3)

Źródło: opracowanie własne.

(4.19)
z2ϵ(0,51, ∞ +)z2 ≥ 0,51
z3ϵ(0,55, ∞ +)z3 ≥ 0,55
Podstawą wyników jest interpretacja geometryczna ze wzoru (3.1); można zaprezentować również wyniki interpretacji algebraicznej, które zawarte są we wzorach od
(2.4) do (2.11). Wart uwagi jest fakt, że te wzory, oparte głównie na potęgach i pierwiastkach, zawierają pewne ograniczenia. Na podstawie prawidłowości zawartych
w tych wzorach nie można ustalić nic poza tym, co wynika z analizy empirycznej.
Analiza empiryczna podaje wartość 2,22 z3 dla PSW. Na podstawie wzorów od (2.4)
do (2.11) ustala się z2 przez pierwiastkowanie, co daje wynik √2,22 = 1,48. Ustalenie
wartości dla z1 jest niemożliwe, ponieważ jest sprzeczne z definicją wojen egzystencjalnych, realizowanych na każdym poziomie koniunktury. Ważne jest, że wynik 1,48
nie jest istotny, dlatego że został już sfalsyfikowany (I wojna w Zatoce Perskiej rozpoczęła się od poziomu 1,3). W tej sytuacji można zaproponować kolejne abstrakcyjne
posunięcie, polegające na tym, aby wzory (4.17), (4.18), (4.19) zinterpretować w kategorii idei wzorów od (2.4) do (2.11), a więc aby postać wyników teorii geometrycznej zmodyfikować elementem teorii algebraicznej, tworząc ostateczne wyniki, których
źródłem jest teoria geometryczno-algebraiczna. Modyfikację tę można przeprowadzić
zgodnie z poniższymi wzorami od (4.20) do (4.25):
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PSWzG3> 1 = √PSWzG3 = PSWzMA3

(4.20)

G

PSWz3 < 1 = (PSWzG3 )2= PSWzMA3
G

PSWz3 = PSWMA
PSWzG3 = 1 = ———
z3
1,1
PSWzG2> 1 = √PSWzG2 = PSWzMA2

(4.21)

G

PSWz2 < 1 = (PSWzG2 )2= PSWzMA2
G

G
PSWz2 = PSWMA
PSWz2 = 1 = ———
z2
1,1

OWzG3> 1 = √OWzG3 = OWMA
z3

(4.22)

G

OWz3 < 1 = (OWzG3 )2= OWzMA3
G

OWz3 = OWMA
OWzG3 = 1 = ———
z3
1,1
OWzG2> 1 = √OWzG2 = OWMA
z2

(4.23)

G

OWz2 < 1 = (OWGz2)2= OWzMA2
G

OWz2 = OWMA
OWzG2 = 1 = ———
z2
1,1
MWzG3> 1 = √MWzG3 = MWMA
z3

(4.24)

G

MWz3 < 1 = (MWzG3 )2= MWMA
z3
G

MWz3 = MWMA
MWzG3 = 1 = ———
z3
1,1
MWzG2> 1 = √MWzG2 = MWMA
z2
G

MWz2 < 1 = (MWzG2 )2= MWMA
z2
G

MWz2 = MWMA
MWzG2 = 1 = ———
z2
1,1
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(4.25)

W efekcie mamy do czynienia z dwoma grupami wyników, a więc wynikami teorii
geometrycznej i jej algebraicznej modyfikacji. Wyniki modyfikacji algebraicznej zaprezentowano poniżej.
PSW
Rysunek 17. Granice aktywności militarnej dla wojen pełnoskalowych modyfikacji algebraicznej

α = 1,14 (z2)

α = 1,4 (z3)

Źródło: opracowanie własne.

z2ϵ(1,14, ∞ +)z2 ≥ 1,14
z3ϵ(1,4, ∞ +)z3 ≥ 1,4

(4.26)

OW
Rysunek 18. Granice aktywności militarnej dla wojen ograniczonych modyfikacji algebraicznej

α = 0,94 (z2)

α = 1,07 (z3)

Źródło: opracowanie własne.

(4.27)
z2ϵ(0,94, ∞ +)z2 ≥ 0,94
z3ϵ(1,07, ∞ +)z3 ≥ 1,07
MW
Rysunek 19. Granice aktywności militarnej dla wojen małych modyfikacji algebraicznej

α = 0,26 (z2)

α = 0,3 (z3)

Źródło: opracowanie własne.

(4.28)
z2ϵ(0,26, ∞ +)z2 ≥ 0,26
z3ϵ(0,3, ∞ +)z3 ≥ 0,3
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Weryfikacja
Prawidłowość empirycznie i teoretycznie pozyskanych liczb reprezentujących wielkość gospodarczą USA wymaganą do realizacji danej grupy interesów można zweryfikować, analizując zgodnie z powyższym modelem wojnę w Libii w 2011 r. Według definicji amerykański udział w wojnie w Libii należy zaliczyć do wojen małych.
Gdyby USA prowadziły ją same jedynie z pomocą sojuszników (jak to zazwyczaj się
zdarza), można byłoby uznać tę wojnę za ograniczoną, jednak w tej wojnie – i tylko
w jej początkowym stadium – USA wyłącznie wsparły swoich sojuszników. Udział
USA w lotach bojowych wynosił nie więcej niż 1/3, ponadto opozycję wspierały głównie Francja i państwa arabskie. Dodatkowo siły zbrojne Muammara Kadafiego były
bardzo skromne, więc ich rozbicie – przy dodatkowym wykorzystaniu opozycji – nie
wymagało aż tak wielkich nakładów4. Jeśli chodzi o określenie poziomu interesu, jakim było uczestnictwo USA w wojnie w Libii, to względnie można uznać, że w tym
przypadku USA działały w sposób standardowy, zgodnie z tradycyjną linią swojej
polityki zagranicznej.
Zgodnie z założeniami modelu USA nie powinny interweniować, jeżeli ich wzrost
gospodarzy, obliczany według algorytmu wzoru (4.1), jest niższy niż 0,51, a po modyfikacji algebraicznej – niższy niż 0,26. Mamy do czynienia z następującymi danymi
na temat rocznego procentowego przyrostu PKB USA: 2011 r. (1,8%); 2010 r. (2,5%);
2009 r. (–2,8%); 2008 r. (–0,3%) (WDI). Według wzoru (4.1) ich wynik to 0,86. A więc
mamy do czynienia z pozytywną weryfikacją. Gdyby wyniki były zgodne z założeniami modyfikacji algebraicznej, ale niezgodne z założeniami geometrycznymi, należałoby stwierdzić, że mamy do czynienia jedynie częściowo z pozytywną weryfikacją.

Podsumowanie
Podstawą procesu modelowania były wcześniejsze badania empiryczne, które względnie wykazały istnienie współzależnych relacji między wzrostem gospodarczym USA
a aktywnością militarną tego państwa. Celem powyższego procesu modelowania było
teoretyczne, dedukcyjne i abstrakcyjne zinterpretowanie na tej podstawie wyników badań empirycznych w szerszym kontekście badanej rzeczywistości. Proces badawczy
modelu pozwolił ściśle zinterpretować aktywność militarną USA w kategoriach wzrostu gospodarczego tego kraju, co z kolei jest teoretyczną podstawą prognozowania
ekonometrycznego aktywności militarnej USA, a w tym kontekście – treść artykułu
to pomija – również prognozowania całkowitej liczby wojen. Wyniki modelu zostały
pozytywnie zweryfikowane przez późniejsze wydarzenia nieobjęte badaniami; mowa
o wojnie w Libii w 2011 r. Nawet jeżeli precyzyjne wyniki procesu badawczego zostaną
w przyszłości sfalsyfikowane, prawdopodobnie nie unieważni to struktury teoretycznej
całego modelu, który w jakimś stopniu wykracza poza możliwości empirycznego poznania. Wobec tego można zaryzykować stwierdzenie, że falsyfikacja nie jest w stanie
podważyć istotnych elementów modelu, lecz jedynie zmodyfikować jego wyniki, przyczyniając się tym samym do postępu wiedzy, którą obejmuje struktura modelu. PrzesłaKoniec operacji libijskiej, 31.10.2011, ALTAIR, www.altair.com.pl/news/view?news_id=6881[data
dostępu:19.02.2013].

4
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niem ogólnym modelu jest zwrócenie większej uwagi na czynniki ekonomiczne, mogące w większym stopniu, niż może się wydawać, kształtować zachowania polityczne.
W wymiarze metodologicznym model stanowi postulat równomiernego, swobodnego
i wolnego od uprzedzeń stosowania matematyki w badaniach problematyki międzynarodowej. Innym przesłaniem filozoficznym modelu jest dążenie do całościowego
i interdyscyplinarnego spojrzenia na problematykę społeczną, a nie ograniczanie się
jedynie do bardzo wąskich jej aspektów. Wart uwagi jest fakt, że model matematyczny
nie obejmuje swym zasięgiem całej struktury problematyki międzynarodowej, a wiele
jego elementów wciąż wymaga tradycyjnych badań politologicznych.
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Streszczenie
Celem artykułu jest zbudowanie modelu opisującego mechanizm relacji zachodzących
pomiędzy wzrostem gospodarczym Stanów Zjednoczonych a aktywnością militarną
tego państwa. Model jest matematycznie wyrażonym, abstrakcyjnym i dedukcyjnym
podejściem do problematyki relacji między wzrostem gospodarczym a wojną na przykładzie USA. Badania przeprowadzono na podstawie wyników wcześniejszych badań
empirycznych. Niekompletność wniosków z badań empirycznych skłania do ich interpretacji w szerszym kontekście badanej rzeczywistości społecznej.

Summary
A mathematical model of relationship between the economic growth of the USA and
wars conducted by that country

The aim of the article is to build a model describing the relationship between the economic growth and military activity of the USA. The model is a proposition of a formal,
abstract and deductive approach towards the abovementioned relationship between war
and economic growth, based on the example of the USA. The research is based on the
results of previous empirical investigations. The inconclusiveness of empirical research suggests a need for an interpretation in a wider context of social reality.
Słowa kluczowe: model matematyczny, wojna, wzrost gospodarczy, USA
Key words: mathematical model, war, economic growth, USA
JEL: F51, C60
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Modern trends in international
economic integration development
Yuri Kirillov*1
Elena Pawęta**2

Introduction
Developing world economic relations on the basis of the international division of
labor is becoming increasingly significant for many national economies. The convergence and intensification of the interdependencies of states and their economic entities is the main trend of the world economy. The processes taking place
in the economies of individual states and their integration groupings can not be
considered without taking into account external factors conditioned by the globalization of the world economy. Increasing economic interdependencies between the
economic units are clearly being manifested through the pace and duration of the
world economic crises. Manifestations and consequences of the global financial-economic crises differ and mainly depend on the country and its role in the world
economic system. The stability reserve of the national economy in the controversial
circumstances of globalization is conditioned by the weighted combination of the
governmental policy of protectionism and gaining an advantage on the international division of economic factors. A system approach is needed for the purposeful
quality change of the position of the individual state in the changing architecture of
the global economy.
The aims of this article are (1) to overview and summarize the theoretical background of international economic integration and (2) to define key areas and main
trends in integration development in the modern world economy. First section of the
article describes traditional theories of economic integration including Viner’s (1950)
effects of integration and Balassa’s (1961) stages of economic integration and shows
contributions to traditional theories by other scholars. In the second section of the
article we present contemporary integration trends, describing formations such as the
European Union, NAFTA, Mercosur, ASEAN, APEC and the project of the Eurasian
Economic Community.
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Theories of economic integration
All stages of the development of the world economy since the late 19th century are associated with internationalization. Its main subjects are all nation states, their unions,
transnational corporations, transnational banks, international economic organizations,
and world financial centers. Characteristic features of internationalization are increasing international interconnections and interdependencies of different countries, regions and business entities at various levels. An indicator of the internationalization of
economic life is the share of foreign trade of a country in its gross domestic product.
Globalization manifested itself at the end of the 20th century as the highest stage of the
internationalization process. It was characterized by an increase in the number and variety of (1) cross-border transactions with goods and services, (2) global flows of investments, credit, human capital, and labor force, (3) scientific and technical cooperation
and (4) information exchange.
There has been a significant increase in scientific and practical interest in international economic integration. In scientific terms, the international economic integration
issues were well presented. Theories of economic integration can be divided into two
groups – traditional ones, based on short-term static effects like trade creation and trade
diversion, and new theories of economic integration, which introduced dynamic effects
as criteria. The dynamic effects of integration are an expanding domestic market, increasing competitive advantages of particular industries, and redistribution of resources
between the integrating parties.
Traditional economic integration theories

Canadian economist Jacob Viner (1950) for the first time showed not only the positive,
but also the negative impact of a regional integration agreement on the example of a customs union. Because of Viner there are methodological instruments which allow two
opposite integration results to be compared: trade-creating and trade-diverting effects.
Trade creation refers to the case when two or more countries enter into a trade agreement, and trade shifts from a high-cost supplier member country to a low-cost supplier
member country in the union. Trade diversion may occur when imports are shifted
from a low-cost supplier of a non-member country of the union to a high-cost supplier
member country inside the union (Hosny 2013, p.135). According to Viner, countries
are more likely to integrate if integration will give them static benefits more than losses
(if the trade creation mechanism will be stronger than trade diversion). Viner made
ground-breaking contributions to the analysis of international trade. His work was later
refined and built upon by many other scholars (Dent, Dosch, 2012, p. 6).
Significant input to the theory of international (regional) integration was provided
by Bela Balassa (1961), who for the first time named five forms of integration, which
are simultaneously sequential stages of increasing integration from lower to higher levels. Balassa’s five stages of economic integration are: a free trade area, customs union,
common market, economic union and total economic integration. A free trade area is
formed by removing tariffs on trade among member nations and leaving members with
autonomy in setting their tariffs on trade with non-member countries. A customs union
applies a common tariff structure to trade with non-members. A common market allows
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free movement of factors of production, as well as goods and services, between member states (Baldwin, Venables, 1995, p.1598). An economic union combines a common
market with a customs union – the member states have a common external trade policy
and free movement of goods, services and factors of production. An economic union
which introduces a common currency becomes an economic and monetary union. Within a complete economic integration member states have a common economic, monetary and fiscal policy.
Figure 1. A hierarchy of regional economic arrangements (Own work based on Balassa, 1961)

Economic union

Complete
economic
integration

Common market
Customs union
Free trade area

Within his theory Balassa basically predestined the course of European economic
integration. He wrote: We propose to define economic integration as a process and as
a state of affairs. Seen as a process, it includes measures to eliminate discrimination
between economic units belonging to different States; considered as a state of affairs,
it can be represented as a lack of various forms of discrimination between national
economies (Balassa 1961).
The two authors presented above, Viner and Balassa, founded the theory of European integration and are considered to be classics in the topic of international economic
integration. However, since Balassa’s significant input, a substantial amount of research
on international economic integration has resulted in theories contributing to Viner’s
previous research as well as new economic integration theories based on the so-called
“new regionalism” represented by dynamic effects such as increased competition, investment flows, economies of scale, technology transfer, and improved productivity.
Contributions to Viner’s traditional theory

After Viner’s pioneering book entitled “The Customs Union Issue”, many economists
reviewed and commented on it, and consequently developed Viner’s theory of economic integration static effects.
Meade (1955) argued that Viner’s trade diversion effect requires inelastic demand
and elastic supply. Thus, if demand was more elastic, a customs union would increase
the volume of trade even under a trade diversion effect. Meade called this effect “trade
expansion” and suggested adding it to the traditional Viner analysis, because in this
case trade diversion may not have such a negative impact.
Lipsey (1957, 1960) made an important contribution to the theory of customs
unions. He did not agree with Viner’s conclusion that trade creation, when production
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shifts from a high-cost source to a low-cost source, is considered to be positive and
trade diversion is considered to be negative in terms of economic welfare. He argued
that economic welfare includes both production and consumption effects, while Viner’s analysis is focused on the production effect. However, the consumption effect
is manifested when, after a reduction in tariff barriers, union members increase their
consumption, while reducing consumption from third, non-member countries. Lipsey
and Lancaster (1956) introduced differentiation among small and large tariff reductions
in a customs union. They argued that while a small reduction in tariffs raises welfare,
a large reduction can cause different or even the opposite result. They also concluded
that the effect depends on the stage of reducing tariffs – initial stages of tariff reduction
raise welfare and the final stages lower it.
Klauss (1972) introduced the terms of the trade effect notion in his study. He noticed that studies analyzing the impact of economic integration assume that they analyze
the behavior of a small country with no effect on world prices. However, if the country
is large enough to change world prices, it can reduce demand for imports by imposing
a tariff and consequently cause a decrease in prices of these imported goods relative
to its exports, and thus improve its terms of trade. Klauss argued that introducing the
terms of trade effect can improve the quality of economic integration analysis.
Other important contributions to Viner’s theory included discussions on the integration between competitive and complementary countries (Meade 1955, Meyer 1956),
trade between countries with similar and different levels of income (Linder 1961, Sakamoto 1969), linking per capita income and the pattern of trade (Lancaster 1980,
Greenway 1981). The above discussions, however, did not lead to a specific answer as
to whether customs unions increase world welfare or not. As Meade summarized, the
influence of a customs union depends on the specific circumstances of the case.
Static analysis used in traditional integration theories was stated to be insufficient
(Hasson, 1962, p.614), therefore scholars introduced dynamic effects into economic
integration analysis. This concept was first introduced by Balassa (1962) and Cooper
and Massell (1965), who listed the main dynamic effects of integration as large-scale
economies, technological change, the impact of integration on market structure and
competition, productivity growth, risk and uncertainty and investment activity (Hosny,
2013, p.139) .
Russian scientists were also involved in the development of theoretical and methodological foundations of international economic integration (Shmeliov, 1987; Shishkov, 2001). Their research is related to the staged elimination of barriers and discrimination against non-residents, and a decrease of the economic role of state borders.
For instance, Shmeliov linked the need for world integration processes with the needs
of modern international division of labor, the development of scientific and technical progress, deepening international specialization and the cooperation of individual
countries. Shishkov described interpenetration and linkages of national reproductive
processes at the level of the economic entities and, consequently, the mutual adaptation
and convergence of legal, economic, and fiscal systems arises.
International economic integration is limited to certain regions of the world, which
determines the wide use of the term “regional integration”. Regional economic integration is an economic and political union of the countries due to the development of
deep and stable relationships and the international division of labor. Regional econo202

mic integration can improve the competitiveness of individual countries and across
groups due to the formation of regional intergovernmental economic clusters. Baldwin
and Venables (1995, p. 1598) notice that 40 percent of world trade is directly affected
by regional integration agreements only because Europe and North America liberalized
their regional trade. This shows the importance of regional economic integration. In
the second section we will present the most significant efforts of the regional economic
arrangements around the world.

Contemporary integration trends
Regional economic integration is expanding geographically and intensifying worldwide – in Europe, Asia, Africa, the Middle East, North America, the Pacific, and South
America. In this section we will present current and planned regional international
agreements and discuss the main trends in integration development in the modern
world economy.
The European Union

One of the most significant integration groups is the European Union, which at the
beginning of 2014 included 28 nation states. The EU originated as the European Coal
and Steel Community, an international organization which unified Economic countries after the Second World War. Originally, it was founded by six countries – France,
Belgium, West Germany, the Netherlands, Italy and Luxembourg. In its early stages
European integration was caused by the presence of common problems and complementary capabilities of national economies, with similar levels of development. In the
past decade thirteen participants from Eastern Europe and the Baltic states have joined
the EU. The financial crisis in the EU caused that economically stronger partners often
have to target their financial resources at helping weaker economies. However, the EU
consequently managed to go through all known stages and forms of economic integration. Only 18 out of the 28 states of the European Union are in the euro area and that
reflects the multilevel and multispeed nature of the economic and monetary integration
in the region. The future of the EU is associated with the increasing number of its member states with Macedonia, Montenegro and Iceland the most likely candidates for future membership. Increasing the number of members will increase economic diversity
which may in turn increase inefficiency in decision making.
The North American Free Trade Area (NAFTA)

Characteristic features of the formation and development of The North American Free
Trade Area (NAFTA) differ from the European model of integration. Firstly, it has been
uniting two highly developed countries, the United States and Canada, with Mexico for
twenty years. The latter has lower economic indicators than its partners, therefore, the
scope and depth of the US-Canadian integration is significantly higher than Mexican
one. Secondly, NAFTA members do not aim to transform themselves into an economic
union with common micro and macro economic policies. They limit their relations to
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trade, investment and the liberalization of labor markets, maintaining several exceptions in the free economic relations.
Certain problems clearly manifest themselves within the North American integration. They are caused by the increasing inequality of member states, the increase in the
US deficit of trade balance within the free trade zone, and the increasing immigration
flow from Mexico. Positive results are observed for the integrating parties as well, however, they differ substantially. For the United States it is significant increase in turnover, the use of foreign raw materials and other resources at a lower cost, and an increase
in capital export. The closer connection of Canada to the US economy empowered its
growth and allowed it to pull a number of indicators to the level of more developed
partners. For example, GDP per capita in Canada and the US are now quite comparable. Entering the global economy within this group of developed countries allowed
Mexico to enter other markets, and to get loans and investments. However, they had to
give up their import-substituting development strategy, which caused social problems
and a loss of independence.
Mercosur

Another example of international economic integration is Mercosur (esp. Mercado Común del Sur). It is a common market of the South American countries created by the
economic and political agreement between Argentina, Brazil, Uruguay, Paraguay, and
Venezuela. In December 2012, the protocol of accession of Bolivia to Mercosour was
signed. Currently, it is pending ratification by all Mercosour member states. Venezuela
became a new full member of the Southern Common Market after seven years of waiting. Member countries managed to overcome their disagreements over the political
position of Venezuela, which undoubtedly strengthened their economic position due to
oil resources. The cumulative size of the Mercosur economies is presented and compared to the developed European states in Table 1, which shows data on their nominal
GDP at current prices.
Table 1. GDP of Mercosur and the most developed European countries in 2012, trillion USD (Own work
based on the World bank data)
Countries
Mercosur
Germany
France
United Kingdom

GDP
3.18
3.40
2.61
2.43

Table 1 shows that the size of the Mercosur economy is smaller than that of Germany, but it surpasses the leaders of the European economy, France and the UK. One
of the immediate results of economic integration is the interdependence of economic
growth (Evdokimov, Gruk 2011). The current level of integration within Mercosur, for
example, means that an increase in GDP growth in Brazil by 10% inevitably leads to
an increase in GDP growth by 3% in Argentina. The same effect was revealed in the
economies of Uruguay and Paraguay (Popovich, 2000). Currently, Mercosur regional
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integration is the most successful alliance of developing countries. They conduct a policy of collective protectionism, import substitution growth and are gradually moving
towards broadening and deepening their integration. The European Union is interested
in cooperation with Mercosur as a trade and investment partner. They are currently
negotiating a trade agreement which will cover not only trade in industrial and agricultural goods, but also services, government procurement, intellectual property, customs
and trade facilitation, and technical barriers to trade.
The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and Asia-Pacific Economic
Cooperation (APEC)

There have been various attempts to enhance regional integration in Asia and Africa as
well. So far, the most significant efforts are the Association of Southeast Asian Nations
(ASEAN) and the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).
ASEAN was established in 1967 by Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore
and Thailand. Since then, Vietnam, Laos, Myanmar and Cambodia have joined the organization. They declare that their mutual aims include accelerating economic growth
and social progress, promoting regional peace and stability, and promoting active collaboration and mutual assistance. Member countries of ASEAN differ significantly in
levels of economic development. While one of the members, Singapore, is a world
leader in a number of high-tech industries and has one of the most advanced financial
markets in the world, another one, Vietnam, is still in the early stages of developing and
opening its financial markets (Bayomi et al., 1999, p.6). Such drastic differences might
cause complications in the economic and financial integration of this organization.
While the European, North- and South-American integration processes are characterized by treaties and legally binding commitments, the Asia-Pacific countries
applied a non-legalistic approach to inter-governmental co-operation based on soft
institutions, open regionalism, co-operative security, non-binding decision-making,
convention and consensus-building. (Dent, Dosch, 2012, p. 5) An example of open
regionalism is the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). APEC today includes
21 member states situated along the coastline of the Pacific Ocean, including some of
the most developed economies (the US, Japan, Canada) as well as agrarian developing
industries (Vietnam). APEC is remarkable due to the participation of Russia, China,
and the newly industrialized countries of Southeast Asia. Such a formation of member
states with overlapping interests is characterized by its complexity and contradictory
character. However, this line of integration is promising due to the financial, economic
and technological dynamic development of the region. Cooperation within APEC helps
to curb the growth of protectionist barriers, improve the investment climate, and use
the resource potential in a more efficient way. The open regionalism example of APEC
is more consistent with WTO rules and norms, because it prevents the collapse of the
multilateral system.
The Eurasian Economic Union - perspectives

The geopolitical position of Russia, with its national and international economy development trends, caused the formation of its Customs Union with Belarus and Kaza205

khstan in 2010, with the intention of creating the Eurasian Economic Union in 2015.
Formation of the Eurasian Union is based on the deep industrial and trade relations
and use of resources for obtaining a synergy effect of the complementary economies.
The primary line of cooperation will be focused on oil and gas, the energy sector and
the transport industry, due to the political support and depth and intensity of current
cooperation. The convergence of the post-Soviet states was determined by the stability
of the Russian economy, the attractiveness of its model, and the strong position of ruble
as a regional unit of account (Kirillov 2013). However, current economic instability
in Russia may have a negative effect on its international relations. The ruble has lost
almost quarter of its value in the last three months (as of November 2014) and the
Russian government has raised interest rates to 9.5 percent. That may have a negative
impact on entrepreneurship dynamics in the country, as financing will get more expensive. On the other hand, export activity is getting more profitable with the increase in
interest rates. There are still some problems concerning the Eurasian Union initiative,
however. Russia will have to invest additional financial resources into this integration,
which is due to more political motives than any socio-economic benefits. The states
which are interested in membership in the organization – Kyrgystan, Tajikistan, Abkhazia and Armenia – are poor, closely connected with Moscow and dependent on Russia.
Therefore, their participation in the Common Economic Space will not increase its
potential (Bartnicki, 2012, p. 245).
Analyzing the regional integration agreements described above, we can summarize
that there are two main areas in contemporary integration trends:
1. 1. Geographically close countries with a similar level of economic development unite due to intensive trade and the economic relations between them.
The effect of trade creation in such unions exceeds the effect of diversion, and
some dynamic changes are accompanied by economies of scale and increasing
the competitive advantage of key sectors of the economy. It facilitates integration movement in the political sphere.
2. 2. Regional unions are created because political forces do not always take into
account geographical or historical features of the integrating parties, their balance of interests or levels of economic development. In such cases, markets
unite, trade flows increase, but some structural differences in the economies of
the united countries are retained. As a result, transnational corporations and the
“integrator” states get the biggest benefits from such integration.

Conclusion
International economic integration is considered to be a defense against the negative
impact of globalization. There are two main areas in contemporary integration trends:
(1) geographically close countries with a similar level of economic development form
unions due to the intensive trade and economic relations between them, (2) regional
unions are created by geographical and historical features of the integrating parties,
their interests and the levels of economic development.
Among the most significant integration groups are: the European Union, The North
American Free Trade Area (NAFTA), the common market of the South American co206

untries in Mercosur, the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) and the Customs Union of Russia, which intends to transform itself into the Eurasian Economic Union in the future.
International economic integration development trends vary significantly, which
can be explained by the multipolarity of the world economy. These trends are caused
by trying to resist globalization challenges and achieve collective goals through closer
regional cooperation.
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Summary
The process of the convergence and intensification of interdependencies of individual
states is the main trend of the world economy. There has been an increase in scientific
and practical interest in international economic integration lately.
The authors overview and summarize the theoretical background, main trends and
key areas in the field of international economic integration. The most significant regional international agreements are defined.

Streszczenie
Współczesne tendencje rozwoju międzynarodowej integracji gospodarczej

Proces zbliżania się i intensyfikacji powiązań osobnych państw jest obecnie głównym
trendem światowej gospodarki. Zwiększa się zainteresowanie naukowe i praktyczne
tematem międzynarodowej integracji gospodarczej.
Artykuł podsumowuje podstawę teoretyczną, główne trendy oraz obszary kluczowe w zagadnieniu międzynarodowej integracji gospodarczej. Opisujemy najbardziej
znaczące obecnie na świecie przykłady integracji gospodarczej.
Słowa kluczowe: integracja, globalizacja, internacjonalizacja, liberalizacja, protekcjonizm
Key words: integration, regionalism, globalization, protectionism
JEL: F13, F15
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The evolution
of European Union Preferential Trade Agreements
Aleksandra Nacewska-Twardowska*

Introduction
The trade policy of the European Union is one of its main pillars. For more than
half a century foreign trade policy has been created in Brussels and is common to all
member states. The basis of the common foreign trade policy is, on the one hand, the
customs union which links all EU countries and, on the other hand, all Preferential
Trade Agreements (PTAs)1 concluded by the European Union. For more than fifty
years the EU has been party to a great number of agreements liberalizing trade. As
a result, despite the progressive liberalization, trading conditions have become obscure and it might be quite difficult to work out exactly what European trade policy
looks like.
In the article I would like to present briefly the history and reasons for the formation of the current European Union trade policy and also draw some conclusions.
One of the major elements shaping the present situation are PTAs signed by the EU.
Therefore, at the beginning there will be presented reasons why the EU decided to
sign different agreements liberalizing trade from a historical context. Next, there will
be a description of the changes that have occurred in recent years in the approach to
PTAs in the European Union, with maps presenting the most recent changes within
the range of EU Preferential Trade Agreements. I will also present briefly the impact
of two of the European Union’s PTAs (EU-South Korea and EU-Peru) on the development of mutual trade.

The European Union and its first Preferential Trade Agreements
After World War II the restoration of economic ties between war-damaged economies
became a necessity. The first steps taken for this purpose had already started in 1944
1
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free trade areas (FTAs), and economic unions (Mansfield, Milner 2014, p. 2)
*

209

by trying to set up an International Trade Organization (ITO). These actions proved
to be ineffective due to the failure by the United States to ratify the statute of the new
organization (Hanclich 2008, p. 44). As a result, the only possibility to liberalize trade
was the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). It was an agreement signed
by 23 countries to help regulate trade on a multilateral basis in 1947, and consequently
it allowed almost 45,000 tariff concessions between signatories. In the following years,
GATT participants repeatedly decided to increase the degree of liberalization in subsequent rounds (Annecy in 1949, Torquay in 1950 and Geneva in 1956).
In the meantime, European countries established their own economic and trade
cooperation in 1952, with the creation of the European Coal and Steel Community
(ECSC). In subsequent years, after the Treaty of Rome was signed, the European Economic Community (EEC) and European Atomic Energy Community (EUROATOM)
were also founded. As a result, the construction of a customs union began. An essential
component of the new customs union was the inclusion of the former colonies of the
Member States in the trade policy. Preferences for the African, Caribbean and Pacific
Group of States (ACP) were included in subsequent agreements, in Yaoundé, Lome and
Cotonou, and were initially mostly addressed to former colonies of EU Member States
(Woolcock 2014, p. 718). Those partial agreements (Mansfield, Pevehouse 2013, p.
592) granted ACP states preferential trade in selected segments of EU Member States’
markets. This was the first step towards the creation of the intricate system of EU trade
agreements.
In addition to the establishment of close economic relations with the ACP countries, the European Union in the following years signed several agreements liberalizing trade with countries from its immediate surroundings. Further, in the sixties more
member states joined the European Union, resulting in an increased number of entities
tied together commercially. These were all activities of a bilateral or regional nature,
but apart from them, the EU countries worked actively to develop a multilateral trading
system, as active members of GATT.
In the period up to the mid 90’s, the main reasons for which trade agreements were
concluded had been political or security considerations (Menon 2007, pp. 30-32; Woolcock 2014, p. 719). On the one hand, in Eastern Europe the socialist socio-economic
system collapsed. Most of the countries decided to transform their economies into capitalist ones, but to be able to do so they needed help from Western countries, especially
EU member states. Important forms of assistance were agreements which, took into
account solutions liberalizing trade, among other things. On the other hand, the EU
tried to support countries in Northern Africa and the Middle Eastern States because an
unstable political and economic situation in that region was feared. What is important
is that almost none of the actions taken then were focused mainly on developing trade.
New partners characterized rather low economic potential and it indicates the main
motivation of new PTA – the wish for safety.

Multilateralism as a basis for EU action vs PTAs
In the second half of the 1980s, the 8th multilateral trade negotiations within GATT
were launched – the Uruguay Round. After eight years of discussions, success was
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achieved. The contracting parties agreed to form the Word Trade Organization (WTO)
made up of GATT 19942, GATS3, TRIMS4 and TRIPS5. In 1995, the WTO began operations and for the next five years, all member states, including the EU, had time to
implement tariff concessions settled at the Uruguay Round.
In the second half of the 1990s, the priorities of EU trade policy changed slightly,
especially due to the fact it was a time when the World Trade Organization began to operate. In addition, it was also a period in which the EU was preparing for the accession of 10
new Member States. This all meant that the European Union was not interested in a new
PTA. At the turn of millennium, the European Union introduced a moratorium on new
bilateral agreements. It was an informal consensus to give priority to the prepared Doha
Development Round (Doha Development Agenda, DDA), which started in 2001 (European
Commission 2004, p. 6). New trade negotiations concerned the liberalization of trade in
both goods and in services. WTO members sought to establish a compromise involving
several issues: agriculture, services, tariffs and non-tariff barriers, and also trade remedies. Such a large number of issues caused the delay in concluding the new liberalization
agreement and for the moment there is no indication on the possibility of its completion.
Changes in the approach to PTAs started at the end of the mandate of Pascal Lamy,
European Commissioner for Trade. Because, while the DDA is certainly the most important show in town, it is not the only one. We need to look at the whole picture of the
EU’s trade policy strategy: we seek a balance of market opening and global rule-making, and in doing so accord priority to the multilateral dimension. This is completed
with bilateral agreements aiming at higher standards and geared towards fostering
regional integration. (Lamy 2004)
Revisions that have taken place in the commercial policy of the European Union’s
main competitors also have an impact on EU trade policy changes. On the one hand,
the United States took action in favour of new bilateral trade agreements. On the other
hand, a similar trade policy has been adopted by Japan. Both players decided to negotiate PTAs with, among others, Singapore, Mexico, the Philippines, Indonesia and Thailand (Woolcock, 2014 p. 721). It may be noted that in the early years of the twentieth
century the significant political motives for PTAs had become of secondary importance
while commercial motivations had become the most important. These may be divided
into three groups (Woolcock, 2007 p. 3):
1. neutralizing potential trade diversion;
2. forging strategic links with partners enjoying rapid economic growth;
3. implementing international trade rules.
In such a situation, although Brussels still spoke much about commitment to multilateral liberalization, the new state of affairs completely changed European Union
trade policy – its approach was moved from multilateral to bilateral (Commission of
the European Communities, 2006b p. 14–19).
It’s not only the previously mentioned European Union, USA or Japan which have
changed their behaviour in trade policy. PTAs have become very popular since the
1990s and they may be identified by a number of factors affecting their growing popuIt is an updaeted version of GATT 1947.
General Agreement on Trade in Services
4
Trade Related Investment Measures
5
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
2
3
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larity (Figure 1).
Motivations

Non-economic

Economic

Political

Trade diversion

Safety

Market Access

Implementing rules

New emerging
economies

Figure 1. Motivations for creating PTAs
Sources: Author’s compilation based on data from Menon 2007, pp. 30-33; Woolcock, 2007 p. 3; Woolcock 2014, p. 718–723.

Changes in the commercial policy of the European Union since
the mid-2000s
Article 207 of the Treaty on the Functioning of the European Union set down that
common commercial policy shall be conducted in the context of the principles and
objectives of the Union’s external action. In 2006 Brussels decided in ‘Global Europe: competing in the Word A Contribution to the EU’s Growth and Jobs Strategy’
to start PTA negotiations with partners characterized by high market potential (meaning economic size and growth) and a high level of protection against EU export
interests (like tariffs and non tariff barriers). Negotiations of potential EU partners
in PTAs with European Union competitors should be also taken into consideration
(Commission of the European Communities, 2006a p. 9). This document indicated
some regions which should be carefully considered as PTA partners: ASEAN, Korea,
Mercosur, India, Russia and the Gulf Co-operation Council.
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The first preference for the European Union was to negotiate region-to-region
agreements (Woolcock 2014, p.722). In such a case, regional agreements would be
promoted which are closer to multilateral solutions. This approach is obviously more
difficult, because it must reconcile different expectations and preferences. Therefore,
due to the appearance of many misunderstandings, the EU decided to negotiate region-to-country agreements, as in the case of ASEAN.
The changes that have taken place within the EU PTAs’ spatial distribution are
best illustrated by maps (Map 1 and Map 2). The first map shows the situation concerning trade agreements in early 2007. It might be regarded as the initial state, before the
PTA oriented trade policy was implemented by the European Union. There are several
countries marked as potential trade partners for the European Union. Many of them are
quite significant in terms of economic size and potential growth, like Canada, India,
Japan or South Korea. Some of the countries are interesting for the European Union because the EU’s competitors started PTA negations with them (e.g. ASEAN and Andean
Community member countries). This may confirm that the aforementioned economic
motives have become a priority for the European Union’s trade policy.
Table 1. European Union trade negotiations – January 2007 and September 2014
The number of countries in 2007

The number of countries in 2014

European Union

27

28

EEA

3

3

Custom unions

4

4

Preferential Trade Agreements

42

49

Negotiated PTAs

68

75

Considered opening PTAs

19

5

Sources: Author’s compilation based on data from the European Union web site: http://ec.europa.eu/
trade/policy/ countries-and-regions/ (accessed 03/10/2011).

Part of the talks succeeded in subsequent years and the list of new PTAs lengthened (Table 1). One of the best examples was the negotiations conducted with South
Korea. In the years 2007-2009, 8 rounds of negotiations were organized and in 2009
an agreement was signed and came into force on 1st July 2011. The main objective
of the agreement is to liberalize and facilitate the trade in goods, services and investments, in accordance with art. XXIV GATT and art. V GATS. However, apart from
the liberalization of trade, among the objectives there are also provisions specifying
the promotion of competition, mutual liberalization of public procurement, the protection of intellectual property rights and facilitating investment. The Contracting
Parties also seek to expand world trade, sustainable development and the promotion
of foreign direct investment (European Union, 2011).
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Sources: Author’s compilation based on data from the European Union website: http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/ (accessed 03/10/2011).

Map 1. Overview of European Union trade negotiations (01/01/2007)

Table 2. Import and export between the European Union and South Korea from 07/2008-06/2014 by
SITC sections in €m
Import

Export

07/200806/2011

07/201106/2014

% change

07/200806/2011

07/201106/2014

% change

Food and live animals

347.5

373.2

7.37%

2327.7

3,734.1

60.42%

Beverages and tobacco

37.2

52.8

41.81%

834.7

1,070.5

28.26%

Crude materials,
inedible, except fuels

1,228.6

1,800.2

46.53%

2,493.3

3,172.2

27.23%

Mineral fuels, lubricants
and related materials

4,179.9

5,671.5

35.69%

601.7

8,068.4

1,240.86%

Animal and vegetable
oils, fats and waxes

3.6

8.5

133.28%

211.4

233.5

10.43%

Chemicals and related
products, n.e.s.

5,320.7

8,599.4

61.62%

13,152.1

17,094.0

29.97%

Manufactured goods
classified chiefly by
material

11,237.7

13,778.7

22.61%

8,765.0

11,238.3

28.22%

Machinery and transport
equipment

78,032.5

69,948.5

-10.36%

38,667.3

55,443.2

43.39%

Miscellaneous
manufactured articles

8,823.4

10,788.4

22.27%

8,002.5

11,824.9

47.76%

613.0

459.2

-25.08%

1,116.3

1,977.3

77.12%

109,824.2

111,480.3

1.51%

76,172.0

113,856.3

49.47%

Commodities and transactions not classified
elsewhere in the SITC
Suma

Sources: Author’s compilation based on data from Traditional international trade database access (ComExt), EUROSTAT: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/international_trade/data/database (accessed 22/11/2014).

Table 2 presents data concerning trade between the European Union and South Korea. Two sub-periods were distinguished: the first covers the three years before the EU-Korea PTA came into force, the second covers the three years after. A simple comparison
of both periods enables the assessment of changes in the size of imports and exports related to the signing of the PTA. The overall change in the volume of EU exports to Korea
is quite large because it increased by almost 50% between the two periods. At the same
time, imports from Korea increased slightly by only about 1.5%. This indicates a significant impact of the signed agreement on the European Union’s exports.
A second example of the completed negotiations is the European Union-Peru trade agreement. Talks with Peru began as region-region negotiations (the EU-Andean
Community). Due to large divergences between participants of the negotiations, talks
were divided into individual countries. In June 2012, the European Union and Peru
signed a comprehensive trade agreement which came into force on 1st March 2013.
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Although for the Union Peru is a minor partner6, the EU is Peru’s third largest source
of imports and one of the main destinations for its exports (European Commission,
2013a).
Table 3. Imports and exports between European Union and Peru between 09/2011-08/2014 by SITC
sections in €m
Import

Export

09/201102/2013

02/201308/2014

% change

09/201102/2013

02/201308/2014

% change

Food and live animals

6,780.5

4,294.2

–36.67%

250.6

297.1

18.56%

Beverages and tobacco

10.6

8.2

–22.23%

146.0

120.2

–17.69%

Crude materials,
inedible, except fuels

7,779.5

4,046.1

–47.99%

126.3

80.7

–36.15%

Mineral fuels, lubricants
and related materials

2,112.1

861.2

–59.22%

142.8

84.3

–40.98%

Animal and vegetable
oils, fats and waxes

470.7

214.5

–54.43%

5.6

7.7

37.09%

Chemicals and related
products, n.e.s.

498.6

335.1

–32.79%

1,590.3

1,226.6

–22.87%

2,902.7

1,546.2

–46.73%

1,617.5

1,102.3

–31.85%

Machinery and transport
equipment

61.9

30.8

–50.20%

6,283.7

4,649.7

–26.00%

Miscellaneous
manufactured articles

378.9

218.7

–42.28%

833.4

720.8

–13.51%

Commodities and transactions not classified
elsewhere in the SITC

863.4

655.3

–24.10%

132.7

122.3

–7.80%

21,858.8

12,210.4

–44.14%

11,128.8

8,411.6

–24.42%

Manufactured goods
classified chiefly by
material

Suma

Sources: Author’s compilation based on data from Traditional international trade database access (ComExt),
EUROSTAT: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/international_trade/data/database (accessed 22/11/2014).

In Table 3, two periods covering the 18 months before and after entering into force
of the EU-Peru agreement liberalizing trade have been distinguished. In this case, it is
difficult to see any increased impact on the volume of trade of the new PTA. In fact,
both imports and exports decreased respectively by about 44% and 24%. This shows
that not every PTA contributes to a growth of the trade in goods.
The average share of imports and exports in the exchange of goods and EU28-Peru in the years 20052013 in% was 0.3% in imports and 0.2% in exports (author’s compilation based on data from Traditional
international trade database access (ComExt), EUROSTAT: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/
portal/international_trade/ data/database (accessed 18/09/2014).
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Sources: Author’s compilation based on data from European Union web site: http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/ (accessed 20/11/2014).

Map 2. Overview of European Union trade negotiations (01/10/2014)

The second map presents the situation of European Union trade policy in September 2014 – more than seven years after the launch of the new EU commercial
strategy. As a result of the announced changes in trade, the Union not only increased
the number of new agreements (Table 1), but it also significantly increased the scope
of countries with which negotiations are ongoing. In many cases, negotiations were
completed or are nearing completion and now require only ratification (e.g. Singapore, Canada).
Negotiations on the transatlantic free trade agreement, which combines the European Union and the United States, should also be mentioned. The EU Council’s
decision on 14th June 2013 gave the European Commission permission to start trade
and investment talks with the US. The main elements of the mandate include matters
related to market access, regulatory issues and non-tariff barriers and also areas that
go beyond bilateral trade – strengthening the multilateral trading system (European
Commission, 2013b). It is expected that the agreement will help in creating new jobs
and growth. But the discussions are still ongoing and there are, as before, many areas
where it is difficult to find a compromise (European Commission, 2014). Although
estimates assume huge profits for both contracting parties, the term of reaching an
agreement is still not known.

Conclusion
Recent years have not led to progress in WTO multilateral negotiations. The Doha Round is far from a success, while more and more countries and regions, including the EU
or USA, successfully use PTAs to conduct their own trade policy. What does this mean
for the further development of Preferential Trade Agreements and the multilateral trade
system in the context of European Union?
The EU is currently a member of about 50 PTAs7. The solutions introduced in the
European Union’s trade policy have created a kind of ‘spaghetti bowl’. This has resulted in the Union’s trade policy being complicated and, further, it is still subject to change. From the economic development point of view, participation in many PTAs might
help EU exporters entering other markets (as in the case of the EU-Korea agreement).
However, it is not always possible, as in the case of the EU-Peru PTA. This shows that
it is necessary to choose the appropriate partners for trade negotiations.
Due to the fact that in the past few years the European Union has succeeded or
nearly completed several important trade agreements, and moreover the EU’s competitors follow the same path, PTAs seems to be more and more popular. One of the most
important new agreements that are likely to arise in the coming years is the already
mentioned Transatlantic PTA. The EU and USA are for each other major trading partners and, consequently, the new agreement will cover a large part of world trade.
To conclude, nowadays an essential tool of economic development and export promotion are PTAs, and multilateral solutions offered by the WTO are rather supplementary. Preferential trade agreements have become one of the primary means of creating
modern foreign trade policy of the European Union. Therefore, the EU should continue
Information from the WTO Web site: www.wto.org/english/tratop_e/region_e/rta_pta_e.htm (accessed
23/11/2014).
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to seek beneficial trading solutions based on Regional Trade Agreements. Increased efforts should be directed to successful and quick completion of negotiations, especially
with important trading partners.
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Summary
Changes which have taken place in recent years in the foreign trade policy of the European Union are quite important and in particular include its attitude towards preferential trade agreements (PTAs). Although the EU’s trade policy history shows that
PTAs have been used in the past, only in recent years has their importance increased.
The Union is now linked to about 50 different trade liberalizing agreements. With the
change of motives for undertaking bilateral negotiations, the spatial extent has also
changed. Preferential trade agreements have become one of the primary means of creating the modern foreign trade policy of the European Union.

Streszczenie
Zmiany w preferencyjnych umowach handlowych Unii Europejskiej

Istotne zmiany, które zaszły w ostatnich latach w polityce handlowej Unii Europejskiej,
w szczególności obejmują nastawienie do preferencyjnych umów handlowych. Choć
unijna historia polityki handlowej pokazuje, że były one już wykorzystywane w przeszłości, to dopiero w ostatnich latach ich znaczenie wzrosło. Obecnie Unia jest związana około 50 różnymi umowami liberalizującymi handel. Wraz ze zmianą motywów
podejmowania negocjacji dwustronnych, zmieniał się także ich zakres przestrzenny.
Preferencyjne umowy handlowe stały się jednym z podstawowych środków kreowania
współczesnej polityki handlowej.
Słowa kluczowe: handel międzynarodowy, polityka handlowa Unii Europejskiej, porozumienia handlowe
Key words: international trade, trade policy of the European Union, trade agreements
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