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 LOGISTYKA I EUROLOGISTYKA 
 JAKO ELEMENTY SYSTEMU 
 INTEGRACJI MIĘDZYNARODOWEJ 
 W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ 

Streszczenie: Artykuł przedstawia koncepcję logistyki międzynarodowej jako pochodną 
zjawisk zachodzących we współczesnej gospodarce światowej. Logistyka międzynarodowa 
to efekt zarówno przeobrażeń i rozwoju koncepcji samej logistyki oraz nauki i praktyki zarządza-
nia, jak i zmian w funkcjonowaniu rynku międzynarodowego spowodowanych m.in. rozwojem 
procesów integracji w skali światowej. Efektem powyższych zjawisk jest wykreowanie po-
jęcia eurologistyki, która w praktyce może być uznawana za czynnik integracji europejskiej. 
Na tej podstawie można wysnuć wniosek, że logistyka jest jednym z czynników współczes-
nej integracji międzynarodowej. 

Słowa kluczowe: logistyka międzynarodowa, eurologistyka, integracja międzynarodowa, 
gospodarka światowa. 

 
 

1. Wstęp 

Współczesna gospodarka światowa jest zjawiskiem niezwykle dynamicznym i wielo-
aspektowym. Jednym z jej podmiotów są ugrupowania integracyjne, które nie tylko 
wywierają wpływ na sferę podmiotów gospodarczych, ale oddziaływają także na kon-
cepcje teoretyczne, tworząc nowe obszary analiz. Celem artykułu jest przedstawienie 
logistyki międzynarodowej, na której powstanie wpływ miały przede wszystkim zjawi-
ska będące efektem funkcjonowania gospodarki światowej. Rozwój relacji międzyna-
rodowych i ich różnorodność są przyczyną wykreowania m.in. pojęcia eurologistyki, 
stanowiącej specyficzny obszar w ramach logistyki międzynarodowej. Przedstawiony 
artykuł jest próbą wskazania wpływu procesów integracyjnych na zastosowanie kon-
cepcji logistycznych oraz uznania logistyki za jeden z czynników integracji międzyna-
rodowej. W obszarze tym szczególne miejsce należy przypisać integracji europejskiej. 
Niniejszy artykuł powstał na podstawie analizy publikacji naukowych oraz jest efek-
tem obserwacji zjawisk zachodzących przede wszystkim w obszarze Unii Europejskiej. 
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2. Gospodarka światowa 

„Pod pojęciem gospodarki światowej można rozumieć zbiorowość różnorodnych 
organizmów i instytucji funkcjonujących zarówno na poziomach krajowym, jak i 
międzynarodowym, tzn. regionalnym, ponadregionalnym i globalnym – bezpo-
średnio lub pośrednio zajmujących się działalnością gospodarczą oraz powiąza-
nych z sobą w pewien całościowy system poprzez sieć międzynarodowych stosun-
ków ekonomicznych” [Kisiel-Łowczyc 1999, s. 9]. Do podstawowych podmiotów 
wchodzących w skład gospodarki światowej należy zaliczyć: przedsiębiorstwa kra-
jowe, przedsiębiorstwa międzynarodowe (w tym korporacje transnarodowe), go-
spodarkę narodową wraz z instytucją państwa, organizacje międzynarodowe oraz 
ugrupowania integracyjne. Międzynarodowe stosunki ekonomiczne koncentrują się 
na badaniach zasad gospodarowania między podmiotami gospodarki światowej 
w skali międzynarodowej, w przeciwieństwie do klasycznej ekonomii operującej w 
skali mikro – przedsiębiorstwo, lub makro – kraj [Bożyk i in. 2002, s. 15]. W ob-
szarze praw specyficznych teorii międzynarodowych stosunków ekonomicznych 
najdłuższą historię mają powiązania towarowe, które są konsekwencją międzyna-
rodowego podziału pracy i rozwijającego się handlu międzynarodowego. Rozwój 
techniki i technologii – szczególnie w obszarze transportu i informacji – spowodo-
wał intensyfikację wymiany dóbr nie tylko w skali lokalnej czy regionalnej, ale 
także globalnej. Globalizacja i internacjonalizacja to podstawowe zjawiska, które 
determinują funkcjonowanie podmiotów gospodarczych, instytucji oraz społe-
czeństw. Cechą charakterystyczną współczesnych zjawisk ekonomicznych jest ich 
trudność w definiowaniu i określaniu jednoznacznych parametrów. Jest to konse-
kwencja rozwoju różnych obszarów nauki, które przenikają się nawzajem, przybie-
rają coraz częściej interdyscyplinarny charakter. Jest to widoczne na przykładzie 
próby identyfikacji pojęcia globalizacji.  

Przez wiele lat globalizacja była postrzegana jako zjawisko czysto ekonomicz-
ne i uważna była za wyższy stopień internacjonalizacji przedsiębiorstw, sektorów 
i gospodarki – tworzących gospodarkę światową. Jednak rozwój systemów handlu, 
komunikacji wpłynął także na zmiany funkcjonowania społeczeństw. Od lat 90. 
XX wieku globalizacja jest postrzegana i analizowana jako zjawisko socjoekono-
miczne. Niezależnie od definicji do najczęściej wymienianych elementów globali-
zacji należą: integracja, powiązania, współzależność, postęp naukowo-techniczny, 
systemowość. A. Zorska globalizację działalności gospodarczej określa jako „do-
konujący się na świecie długofalowy proces integrowania coraz większej liczby 
krajowych gospodarek ponad granicami, dzięki rozszerzaniu oraz intensyfikowaniu 
wzajemnych powiązań (inwestycyjnych, produkcyjnych, handlowych, kooperacyj-
nych), w wyniku czego powstaje ogólnoświatowy system ekonomiczny o dużej 
współzależności i znaczących reperkusjach działań podejmowanych/toczących się 
nawet w odległych krajach” [Zorska 1998, s. 20]. J. Stiglitz stwierdza, że globali-
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zacja to „ściślejsza integracja państw oraz ludzi na świecie, spowodowana ogrom-
ną redukcją kosztów transportu i telekomunikacji oraz zniesieniem sztucznych ba-
rier w przepływach dóbr, usług, kapitału, wiedzy i ludzi z kraju do kraju” [Stiglitz 
2006, s. 2]. Dokonując analizy różnych definicji globalizacji, można wskazać jesz-
cze jeden, poza wcześniej wymienionymi, element tego zjawiska, a mianowicie 
przepływy szeroko rozumianych dóbr. Pozwala to na włączenie w obszar analiz 
ekonomii międzynarodowej nauki logistyki, postrzeganej jako systemy planowa-
nia, zarządzania i sterowania zintegrowanymi przepływami dóbr fizycznych, kapi-
tałów, informacji (w tym także idei), od źródeł ich powstawania aż do ogniw koń-
cowych, pozwalające na ich koordynację i optymalizację na wybranym poziomie 
integracji podmiotów, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb tychże podmio-
tów, w ramach określonej przestrzeni gospodarczej. 

Logistyka najczęściej postrzegana jest jako zjawisko mikroekonomiczne, co 
wynika z jej klasycznego ujęcia, przypisującego ją do sfery funkcjonowania przed-
siębiorstwa lub też tworzenia relacji z bezpośrednimi kooperantami. Można ją po-
strzegać jako „procesy fizycznego przepływu dóbr materialnych – surowców, ma-
teriałów, półfabrykatów, wyrobów gotowych – w przedsiębiorstwie, a także mię-
dzy przedsiębiorstwami; oraz przepływy strumieni informacyjnych, odzwierciedla-
jące procesy rzeczowe i wykorzystywane w sterowaniu tymi procesami. Logistyka 
to pewna koncepcja, filozofia zarządzania procesami realnymi (przepływ dóbr), 
oparta na zintegrowanym systemowym ujmowaniu tych procesów. Logistyka to 
dziedzina wiedzy ekonomicznej, badająca prawidłowości i zjawiska przepływu 
dóbr i informacji w gospodarce, także w poszczególnych jej ogniwach [Skowro-
nek, Sarjusz-Wolski 1995, s. 16]. Interdyscyplinarność i elastyczność rozwiązań 
logistycznych oraz możliwości adaptacyjne oferowanych przez nią modeli i metod 
przyczyniły się do ogromnego rozkwitu tej nauki. W konsekwencji pojawiło się 
m.in. pojęcie logistyki międzynarodowej – stanowiącej odpowiedź na wyzwania 
internacjonalizacji i globalizacji gospodarki światowej. 

3. Pojęcie logistyki międzynarodowej 

Wpływ globalizacji i integracji międzynarodowej oraz postęp w technice przekazu 
informacyjnego prowadzą do upowszechniania wzorców konsumpcji. Logistyka 
sprawia, że choć są one kreowane w skali globalnej czy międzynarodowej, mogą 
być zaspokajane na rynkach lokalnych. Postęp technologiczny umożliwia funkcjo-
nowanie na „globalnym, lokalnym rynku” [Szymczak 2004, s. 8-10]. Daje to pod-
miotom lokalnym ogromną szansę na uczestnictwo w mezosystemie dzięki możli-
wości kreowania oferty dla klientów z całego świata (choć faktycznie realizowanej 
na rynku lokalnym).  

Systematyki logistyki można dokonać ze względu na obszar oddziaływania. 
Pierwszym elementem jest mikrologistyka, czyli działania logistyczne na poziomie 
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przedsiębiorstwa, będące wynikiem realizacji zadań w ramach poszczególnych 
funkcji (produkcja, marketing itd.). Mezologistyka natomiast stanowi element po-
średni pomiędzy mikro- i makrologistyką. Obejmuje ona branże i działy gospodar-
ki narodowej. Makrologistyka jest przedstawiana jako logistyka w skali gospodarki 
krajowej. „Makrologistyczne planowanie i organizacja dotyczą np.: systemu połą-
czeń komunikacyjnych, infrastruktury transportu, które to elementy dla jednostek 
gospodarczych są częścią otoczenia ich systemu. Wieloma elementami makrologi-
stycznymi zajmuje się państwo. Buduje ono sieć komunikacyjną, tworzy instytucje 
logistyczne” [Szczepankiewicz 1996, s. 8]. Z podobną sytuacją można się spotkać 
na poziomie międzynarodowym, gdzie rolę „stymulatora i stróża” odgrywać po-
winny odpowiednie organizacje i instytucje o zasięgu ponadnarodowym. Logistyka 
międzynarodowa może być postrzegana jako procesy koordynacji i optymalizacji 
wszelkich przepływów w skali międzynarodowej, bazujących na analizie relacji 
między różnymi organizacjami (przedsiębiorstwami, instytucjami itp.), powstałych 
na podstawie realizacji idei łańcucha logistycznego. Niezwykle ważnym elemen-
tem są w tym przypadku procesy tworzenia międzynarodowych kanałów logi-
stycznych i zarządzania nimi. Podstawowym celem logistyki globalnej jest uzyska-
nie przewagi konkurencyjnej na rynku światowym. „Drogą realizacji zadań logi-
styki globalnej jest: budowanie właściwych struktur organizacyjnych i kanałów 
dystrybucji międzynarodowych. Rozwój logistyki globalnej polega na dążeniu do 
wysokiego poziomu koordynacji pomiędzy menedżerami logistyki, marketingu 
a procesem zaopatrzenia i dystrybucji w firmach” [Gołembska 1999, s. 277]. 

W konsekwencji przeobrażeń gospodarczych, technicznych, społecznych, a w ich 
efekcie konieczności integracji źródeł zaopatrzenia, produkcji i obrotu między firmami 
nie tylko z różnych krajów, ale i z różnych kontynentów, w XXI wieku nastąpił gwał-
towny rozwój logistyki międzynarodowej [Gołembska 2004, s. 9]. Wśród badaczy 
zjawisk logistycznych nie ma jednej definicji logistyki międzynarodowej. Bywa ona 
definiowana jako proces planowania, realizacji i kontroli przepływu dóbr i informacji 
pomiędzy poszczególnymi krajami [Koźmiński 1999, s. 158]. E. Gołembska stwierdza, 
iż jest to „zarządzanie międzynarodowym łańcuchem dostaw1 rozumiane jako połą-
czenie działalności logistycznej firm-ogniw łańcucha dostaw, zwłaszcza funkcji opera-
cyjnej, finansowej i marketingowej zarządzania logistycznego, a także kontroli prze-
pływu fizycznego dóbr, środków pieniężnych i informacji przez granice i ponad róż-
nymi państwami” [Gołembska 2004, s. 15]. Logistykę międzynarodową można we-
dług E. Płaczek rozpatrywać w trzech aspektach [Płaczek 2006, s. 11]: 
– funkcjonalnym – oznaczającym funkcje i procesy transportu towarów i infor-

macji przebiegające w czasie i przestrzeni między punktami wysyłki a odbior-
cami (magazynowanie, transport, oznakowanie); 

                                                      
1 Łańcuch dostaw to współdziałające w różnych obszarach funkcjonalnych firmy wydobywcze, 

produkcyjne, handlowe, usługowe oraz ich klienci, między którymi przepływają strumienie produk-
tów, informacji i środków finansowych [Witkowski 2003, s. 17]. 



Logistyka i eurologistyka jako elementy systemu integracji międzynarodowej... 357 
 
– instytucjonalnym – tworzonym przez wszystkie jednostki, które zostały powo-

łane w celu realizacji zadań logistycznych; 
– procesowym – którego obszarem zainteresowań są wszelkie zmiany wywołane 

nowymi warunkami funkcjonowania gospodarki światowej; elementem rozwa-
żań na tym poziomie jest eurologistyka (opisująca jednolitą przestrzeń gospo-
darczą z wolnym przepływem towarów, usług, osób i kapitałów). 

4. Istota eurologistyki w zarządzaniu 

Wyodrębnienia eurologistyki dokonano w latach 90. XX wieku. Większość autorów 
publikacji dotyczących tego typu zagadnień jako podstawowy trend decydujący o 
stworzeniu koncepcji eurologistyki wskazuje nauki o zarządzaniu i wykreowanie poję-
cia zarządzania europejskiego. Odnoszą oni tym samym swoje rozważania do sfery 
funkcjonowania przedsiębiorstw. „Jeśli bowiem przyjąć, iż na zarządzanie logistyczne 
składają się takie jego funkcje, jak: operacyjna, marketingowa czy finansowa, to w sy-
tuacji, gdy choć jedna z nich jest wspólna dla przynajmniej dwóch firm różnych 
państw europejskich, wówczas działanie takie można określić mianem eurologistyki. 
Jeszcze prościej eurologistykę można zdefiniować jako zarządzanie europejskim łań-
cuchem dostaw” [Gołembska i in. 2005, s. 21]. Źródeł odrębności eurologistyki w sys-
temie relacji międzynarodowych autorzy publikacji z tej dziedziny dopatrują się naj-
częściej w rozwoju nauki o zarządzaniu, która na gruncie europejskim rozwinęła wła-
sne koncepcje wywodzące się z teorii A. Smitha czy D. Ricardo2. Wskazują oni także 
inny aspekt związany z rozwojem współpracy i konkurencji przedsiębiorstw pocho-
dzących i działających na rynku europejskim, a mianowicie internacjonalizację dzia-
łalności w ramach najbliższego sąsiedztwa geograficznego. Nie bez znaczenia jest tu 
także silny rodowód kultury europejskiej, oddziałujący na specyfikę funkcjonowania 
przedsiębiorstw. „Kultura organizacyjna w firmach europejskich jest budowana z 
udziałem banków, firm ubezpieczeniowych, w związku z czym ich zdolność kredyto-
wą oceniano bardziej na podstawie zaufania do firmy niż wyników finansowych” [Go-
łembska 2009, s. 237], tworząc specyficzne warunki dla rozwoju innowacji. Istotne dla 
rozwoju zarządzania europejskiego i eurologistyki jest zjawisko redukcji perturbacji3, 
skutkujące wzrostem skłonności do wymiany wewnątrzeuropejskiej. Odmienność po-
tencjału gospodarczego Europy i jej różnorodność w obszarze czynnika ludzkiego od-
czytywana jest jako szansa sukcesu w systemie globalnym. Wśród czynników warun-
kujących powodzenie takiego systemu wskazuje się [Gołembska 2009, s. 238]: 
– staranie o homogenizację europejskich wartości; 
                                                      

2 Dotyczą one rozwoju w kierunku administrowania i współrządzenia, w przeciwieństwie do 
rozwoju amerykańskiej koncepcji naukowego zarządzania. 

3 Sytuacja, w której kraje o nierównowadze podażowej wykazują wysoką skłonność do wzajem-
nej wymiany, w konsekwencji czego zakłócenia wymiany nie przybierają rozmiarów ogólnogospo-
darczych, lecz oddziaływają na poszczególne podmioty gospodarcze. 
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– podtrzymywanie jednorodności kultury zarządzania firmą; 
– uelastycznienie struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa, dostosowanie do 

bieżących zadań i wymogów, zgodnie z nowymi tendencjami światowymi. 
Odmienność rozwiązań menedżerskich, kulturowych, infrastrukturalnych i or-

ganizacyjno-technicznych sprawia, iż zarządzanie europejskie oznacza akceptację 
różnorodności. Zwłaszcza różnorodność kultur organizacyjnych i umiejętne wyko-
rzystanie ich atutów stanowią o jego sile, zgodnie z argumentami T. Coksa, które 
wskazują przyczyny sukcesu różnorodności kulturowej [Cox, Barrett-Koehler 
1993, s. 43-56]. Wśród nich są argumenty: kosztowy (obniżenie poziomu konflik-
tów, fluktuacji kadr, wzrost efektywności), pozyskiwania zasobów (zwiększa się 
liczba osób, których zdolności mogą być spożytkowane dla dobra przedsiębior-
stwa), rynkowy (wzrost wrażliwości, zrozumienie potrzeb, trafniejsza reakcja i do-
kładniejsze prognozy), twórczości (swoboda działania, wymiana poglądów, klimat 
twórczy), rozwiązywania problemów (różnorodność grup decyzyjnych sprzyja wy-
szukiwaniu różnych metod) oraz elastyczności systemu (zwiększenie możliwości i 
tempa reakcji). Przekłada się to także na systemy współpracy, konkurencji, koope-
racji i ekspansji międzynarodowej firm europejskich.  

W kontekście rozwoju eurologistyki szczególnego znaczenia nabiera realizacja 
funkcji operacyjnej. Oznacza ona tworzenie warunków oraz realizację przepływów 
fizycznych produktów logistycznych w ramach łańcuchów dostaw. Konieczna jest 
zatem koordynacja infrastruktury (transportowej, magazynowej), systemów komu-
nikacji, obiegu dokumentów – zwłaszcza w sferze zamówień, w taki sposób, by 
przy dążeniu do obniżki kosztów i maksymalizacji zysków realizować procesy 
zgodnie z wymaganym poziomem obsługi klienta. Można przyjąć zatem, że „zada-
niem eurologistyki jest projektowanie, wdrażanie i kontrolowanie wspólnego dla 
państw europejskich systemu przemieszczania i magazynowania produktów, obej-
mującego przepływ fizyczny oraz przepływ finansów i informacji” [Gołembska 
2001, s. 11]. Poza wykorzystaniem technologii informatycznych duże znaczenie 
ma tu także umiejętna adaptacja metod i modeli zarządzania pochodzących z rynku 
zarówno amerykańskiego, jak i azjatyckiego. Wśród nich wymienić można: Total 
Quality Management, KANBAN, Just In Time, Efficient Consumer Response, 
Supplier Retailer Collaboration, Leading Edge Procurement, Electronic Data Inter-
change, Electronic Delivery System, Estimated Annual Usage, Kaizen i wiele in-
nych. Z punktu widzenia problematyki zarządzania, szczególnie w obszarze orga-
nizacji łańcuchów dostaw, rynek europejski charakteryzuje się dużą aktywnością 
podmiotów należących do sektora MŚP4, tworząc w ten sposób szczególne warun-
ki dla rozwoju współpracy w ramach dynamicznych łańcuchów dostaw. Przekłada 
się także na systemy współpracy o zasięgu regionalnym – zwłaszcza w ramach eu-
roregionów. Generuje to także specyficzne rozwiązania, w kontekście analizy pro-

                                                      
4 Małych i średnich przedsiębiorstw. 
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cesów internacjonalizacji, jako formy świadomego zaangażowania w działalność 
poza granicami kraju macierzystego. Znaczny udział mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorstw w internacjonalizacji oznacza szczególnie dużą ich aktywność w 
obszarach niższych5 form umiędzynarodowienia, takich jak: eksport, import, licen-
cje, franchising, joint venture. Rozwój tych form działalności przyczynił się do 
rozwoju centrów logistycznych6, do których podstawowych zadań należy zaliczyć 
[Gołembska 2010, s. 104]:  
– standaryzację systemów transportowych i magazynowych; 
– automatyzację zadań w przepływie produktów logistycznych; 
– koordynację działań między przedsiębiorstwami produkcyjnymi i usługowymi; 
– świadczenie usług logistycznych, tworzenie logistycznego systemu informacji. 

Również europejskie centra logistyczne mają swoją specyfikę, związaną z 
kształtowaniem się w ciągu wielu lat. „Początkowo źródła inicjatyw były różne 
i podjęte działania nie przesądzały o tym, czy powstanie centrum logistyczne. Były 
one ukierunkowane na rozwiązanie lokalnych problemów związanych z rozwojem 
gospodarczym lub realizacją planów kształtowania ładu przestrzennego przez kon-
centrowanie działalności gospodarczej w wydzielonych obszarach aglomeracji 
miejskich. W efekcie tej długofalowej polityki władz lokalnych i administracji 
państwowej, często po wielu latach od podjęcia pierwszych decyzji, zaistniały wa-
runki do budowy centrum logistycznego” [Fechner 2004, s. 55]. Współcześnie 
państwa europejskie wspierają inicjatywy budowy centrów logistycznych, akcentu-
jąc potrzebę ich współpracy sieciowej w ramach zarówno systemu europejskiego, 
jak i gospodarki światowej.  

Współczesna gospodarka światowa, tworząca warunki dla rozwoju współczes-
nej praktyki i teorii gospodarczej, nie ogranicza się tylko do podmiotów stricte go-
spodarczych. Poza przedsiębiorstwami krajowymi i międzynarodowymi istotne 
znaczenie mają także państwa, organizacje międzynarodowe i ugrupowania inte-
gracyjne. Przyjmując zatem perspektywę międzynarodowych stosunków gospodar-
czych, także dla analizy zjawisk logistycznych, można stwierdzić, że rozwój wy-
miany międzynarodowej oraz postępujące procesy integracyjne miały i mają nadal 
duże znaczenie w kreowaniu logistyki międzynarodowej. Zwłaszcza postępująca 
integracja państw w ramach Unii Europejskiej stanowi ważny czynnik powstania 
i rozwoju eurologistyki.  

5. Integracja gospodarcza – aspekt teoretyczny 

Integracja gospodarcza oznacza proces gospodarczego scalania, który może odby-
wać się w skali narodowej regionalnej lub międzynarodowej (światowej), a po-
                                                      

5 Ze względu na stopień zaangażowania w działalność na terytorium kraju goszczącego. 
6 Są to międzyregionalne jednostki gospodarcze, w których koordynuje się usługi magazynowa-

nia i transportu na małe i wielkie odległości, wraz z przepływem informacji i kontroli tej działalności. 
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wstałe w jej wyniku organizmy tworzą nową jakość [Rymarczyk 2006; Rymarczyk 
i in. 2007; Budnikowski, Kawecka-Wyrzykowska 1997]. Jest ona zjawiskiem wie-
lopłaszczyznowym, obejmującym różne dziedziny życia gospodarczego, społecz-
nego, politycznego itp. [Bożyk i in. 2002, s. 368]. Istotę międzynarodowej integra-
cji gospodarczej stanowi proces scalania, który może się odbywać w różnej skali 
(lokalnej, regionalnej, globalnej), oraz nowa jakość w skali gospodarki globalnej, 
która powstaje z różnej liczby podmiotów w wyniku ich przeobrażeń. Jest to pro-
ces szerokich przeobrażeń i dostosowań, zwłaszcza w strukturze ekonomicznej in-
tegrujących się elementów, scalający te elementy i kształtujący jednolitą, tzn. we-
wnętrznie komplementarną i spójną, a zatem przeobrażoną jakościowo, nową 
strukturę ekonomiczną całego obszaru. Integracja gospodarcza jest procesem dy-
namicznym, dokonuje się przez wewnętrzne i wzajemne dostosowanie się struktur 
gospodarczych poszczególnych krajów – spaja je w jeden organizm gospodarczy. 
Wśród warunków międzynarodowej integracji gospodarczej w literaturze przedmiotu 
można zidentyfikować kilka postulatów, których spełnienie umacnia potencjalną in-
tegrację krajów. Jednym z nich jest komplementarność struktur gospodarczych po-
szczególnych, zmierzających do integracji podmiotów. Jednakże jest to element dy-
namiczny, który jak wynika z praktyki gospodarczej, okresowo może nie występo-
wać. Zjawiska komplementarności lub konkurencyjności muszą dotyczyć wybranych 
obszarów korzystnych wzajemnie dla integrujących się podmiotów, tak by możliwe 
było pogłębienie specjalizacji i podziału pracy. Zaleca się, by poziom rozwoju go-
spodarczego i przemysłowego poszczególnych krajów sprzyjał integracji. Dlatego 
też kraje muszą dysponować niezbędnymi warunkami technicznymi (m.in. infra-
strukturą) umożliwiającymi realizację obrotów gospodarczych oraz muszą zaistnieć 
sprzyjające integracji warunki społeczne i kulturowe. Integracji sprzyjają także: 
prointegracyjna polityka państwa, pogłębiający się liberalizm w stosunkach między 
partnerami (także upraszczanie form współpracy) oraz względny protekcjonizm 
w stosunkach z państwami trzecimi. Istotnym elementem jest stosunkowo precy-
zyjne określenie formy instytucjonalno-organizacyjnej, a w związku z tym goto-
wość do dokonania odpowiednich przystosowań strukturalnych. 

W teorii ekonomii do podstawowych metod integracji gospodarczej zaliczane 
są metody [Misala 2001, s. 345]: 
– funkcjonalna: funkcje międzynarodowych instytucji w zakresie polityki inte-

gracyjnej powinny się ograniczać do likwidacji barier w obrotach międzynaro-
dowych i zapewnienia swobodnego przepływu czynników produkcji, a właści-
wy proces pozostawić należy mechanizmowi rynkowemu (nie pogłębiać dezin-
tegracji regionalnej gospodarki światowej); 

– instytucjonalna (autorytatywna): integracja jest możliwa pod warunkiem sko-
ordynowania, a nie zunifikowania polityki ekonomicznej określonych krajów 
(przekazanie funkcji i kompetencji ekonomicznych instytucjom ponadnarodo-
wym – centralizacja). 
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Międzynarodowa integracja gospodarcza jest procesem, w którym więzi po-
między integrującymi się podmiotami ulegają stopniowemu pogłębieniu. Można ją 
rozpatrywać według kryterium czasowego, wyodrębniając integrację, która ustaje – 
kończy się w określonym czasie lub po zaistnieniu określonych warunków (okre-
ślony horyzont czasowy). Innym rodzajem integracji ze względu na horyzont czasu 
jest integracja niekończąca się. Dokonując przeglądu form integracji, można wy-
mienić integrację o charakterze: 
• formalnym (UE, EFTA, NAFTA) – występują w formie określonej postaci 

międzynarodowych ugrupowań, mają swoją strukturę, organy itp., 
– strefa wolnego handlu, 
– unia celna, 
– wspólny rynek, 
– unia walutowa i ekonomiczna; 
• nieformalnym (silne powiązanie gospodarcze i polityczne państw – związek 

USA-Kanada – przed powołaniem NAFTA do 1991 r.). 
Ze względu na instytucjonalne formy integracji można zidentyfikować integrację: 

– umowną państw suwerennych – jej podstawą jest umowa międzynarodowa, 
zawierana przez państwa suwerenne, powołująca do życia określony typ ugru-
powania integracyjnego, państwa te tworzą pewną instytucjonalną formę inte-
gracji równych partnerów, zakładającą ekwiwalentność ich korzyści z integracji; 

– umowną państw dobrowolnie ograniczających suwerenność na rzecz instytucji 
integracyjnych; 

– polityczną nierównomierną, tzn. politycznie podporządkowaną jednemu krajowi; 
– gospodarczo nierównomierną, tzn. gospodarczo podporządkowaną jednemu 

krajowi. 
Wśród naukowców dominuje pogląd, iż współczesna integracja gospodarcza 

zachodzi przede wszystkim dzięki działaniu mechanizmu rynkowego, a rola pań-
stwa powinna się ograniczać do tworzenia warunków umożliwiających rozszerza-
nie tego mechanizmu w skali międzynarodowej (np. przez eliminowanie ograni-
czeń handlowych). Integrację ekonomiczną można zatem określić jako proces sca-
lania gospodarki narodowej poszczególnych krajów i tworzenie z nich jednego or-
ganizmu gospodarczego przez usuwanie ograniczeń w przepływie towarów i czyn-
ników wytwórczych oraz tworzenie podobnych warunków konkurencji [Budni-
kowski 2001, s. 246-247]. Przyjmując taką interpretację pojęcia integracji, należy 
stwierdzić, że jego integralną częścią stają się procesy logistyczne.  

6. Formy integracji międzynarodowej 
a zmiany wybranych obszarów logistyki  

Integracja międzynarodowa jest procesem długotrwałym, postępującym stopniowo, 
którego motywy są pochodną interesów poszczególnych jego uczestników. Do 
podstawowych motywów międzynarodowej integracji regionalnej zaliczyć można 
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czynniki ekonomiczne (głównie strukturalne, techniczno-technologiczne i koniunk-
turalne), dominujące w ujęciu długookresowym, oraz czynniki pozaekonomiczne 
(ideologiczne, kulturowe) [Misala 2001, s. 348]. Na możliwość inkorporacji logi-
styki jako elementu procesów integracji wpływają szczególnie czynniki struktural-
ne i techniczno-technologiczne. W tym kontekście celem logistyki jest zapewnić 
optymalne kształtowanie łańcuchów dostaw od momentu pozyskania surowców 
przez ich transformację (przetworzenie), dystrybucję w różnych ogniwach produk-
cji i handlu, aż do ostatecznego nabywcy [Abt 1997, s. 7], jednocześnie zapewnia-
jąc optymalizację poniesionych kosztów do uzyskanych efektów przy założeniu re-
alizacji odpowiedniego poziomu jakości i obsługi klienta. Integracja gospodarcza 
wpływa na optymalizację dysponowania przez poszczególne kraje czynnikami wy-
twórczymi, w które kraje wyposażone są w różnym stopniu. Ich umiejętne łączenie 
i przemieszczanie wpływa na poprawę efektywności gospodarowania. Rozwój 
techniki i technologii w skali międzynarodowej sprawia, iż dostępność jej jest róż-
na w ramach poszczególnych narodowych systemów gospodarczych. Uczestnictwo 
w systemie integracji oraz włączenie się do międzynarodowych łańcuchów dostaw 
pozwala uzyskać do nich łatwiejszy i tańszy dostęp. Logistyka jako metoda poko-
nywania barier przestrzenno-czasowych usprawnia proces wewnątrz ugrupowania 
integracyjnego, przyspieszając jego unifikację i rozwijając struktury komplemen-
tarne. Interdyscyplinarność logistyki sprawia, iż poszukuje ona rozwiązań w obsza-
rach najnowszej wiedzy, tworząc możliwości zastosowań efektów działalności na-
ukowo-badawczych, podnosząc tym samym poziom innowacyjności podmiotów 
uczestniczących w jej systemie. Integracja gospodarcza sprzyja rozprzestrzenianiu 
się innowacyjności, tworząc dodatkowe obszary twórczości (różnorodności). 

Utworzenie ugrupowania integracyjnego skutkuje powstaniem różnego typu efek-
tów ekonomicznych. Podstawowym jest efekt kreacji handlu, który polega na zwięk-
szeniu obrotów handlowych w ramach krajów udzielających sobie preferencji celnych, 
tworzących strefę wolnego handlu lub unię celną [Rymarczyk 2010, s. 296-297]. 
W ich obrębie towary krajowe stają się bardziej konkurencyjne ze względu na niższą 
cenę (nie zawiera ona cła) w stosunku do towarów zewnętrznych. Efekt kreacji handlu 
generuje efekt produkcji i efekt konsumpcji na skutek zwiększenia popytu na towary 
wewnętrzne i rozwój tych producentów, którzy są bardziej wydajni, a tym samym stają 
się bardziej konkurencyjnymi eksporterami wewnętrznymi. W efekcie zwiększenia 
oferty rynku wewnętrznego i braku cła towary stają się tańsze, co powoduje wzrost 
możliwości nabywczych (konsumpcyjnych) klientów wewnętrznych. Efekt przesunię-
cia handlu występuje wtedy, gdy handel wewnętrzny w ramach strefy wolnego handlu 
lub unii celnej zwiększa się kosztem ograniczenia wymiany z krajami trzecimi. Jakość 
uzyskanych efektów integracji gospodarczej jest pochodną formy integracji, które mo-
gą być traktowane jako swoiste etapy, od najmniejszego zaangażowania i największej 
autonomii krajów integrujących się po pełne zaangażowanie i zrzeczenie się znacznej 
części suwerenności na rzecz instytucji integracyjnych.  



Logistyka i eurologistyka jako elementy systemu integracji międzynarodowej... 363 
 

Za pierwszą formę integracji można zatem uznać strefę wolnego handlu. Cha-
rakteryzuje się ona przede wszystkim brakiem ceł wewnątrz ugrupowania integra-
cyjnego. Kraje wchodzące w skład strefy znoszą między sobą cła i ograniczenia 
ilościowe w wymianie, pozostawiając jednocześnie narodowe taryfy celne oraz od-
rębną politykę handlową wobec krajów trzecich. Zakładając funkcjonowanie mię-
dzynarodowego łańcucha dostaw na terenie krajów tworzących strefę wolnego 
handlu, można rozpatrzyć różne modele ich funkcjonowania. Jeżeli wszystkie 
ogniwa łańcucha zlokalizowane były tylko na terytoriach krajów, które weszły 
w skład strefy, łańcuch ten będzie funkcjonował nadal w tym samym układzie, a 
jego koszty ulegną obniżeniu ze względu na wyeliminowanie cła i kosztów z nim 
związanych. Może też nastąpić zmiana poszczególnych ogniw łańcucha na inne 
podmioty z obszaru strefy, które staną się bardziej konkurencyjne względem po-
przednich ogniw. Wcześniej były one poza zasięgiem łańcucha ze względu na zbyt 
wysokie koszty ich uczestnictwa lub inne bariery uniemożliwiające podjęcie 
współpracy. Inny model reakcji łańcucha dostaw na integrację zaobserwować 
można w przypadku, gdy pewne jego ogniwa po utworzeniu strefy wolnego handlu 
pozostaną poza jej obszarem. W takiej sytuacji, o ile wewnątrz strefy znajdą się 
podmioty substytucyjne, łańcuch będzie dążył do wymiany podmiotów pozostają-
cych poza strefą na podmioty wewnętrzne. Sytuacja ta nie dotyczy ulokowania 
ogniw dystrybucyjnych (konsumentów). W przypadku braku podmiotów substytu-
cyjnych lub nieopłacalności zmiany podmiotów zewnętrznych łańcucha dostaw na-
stąpi jego reorganizacja wewnątrz strefy. W wyniku utrzymywania autonomicznej 
polityki handlowej przez kraje członkowskie strefy, a zatem różnych stawek cel-
nych, łańcuch dostaw będzie przeobrażał się przede wszystkim geograficznie. Ce-
lem tego przeobrażenia będzie ulokowanie jego ogniw na terytoriach tych człon-
ków strefy, których cła i inne bariery są dla niego najmniej kosztowne. Jednakże 
należy wziąć pod uwagę stosowane przez członków strefy reguły pochodzenia to-
warów, które także wpłyną na jego organizację. Poza kosztami niezbędne jest, 
z punktu widzenia międzynarodowego łańcucha dostaw, zachowanie odpowiedniej 
jakości, niezawodności, elastyczności oraz odpowiedniego poziomu obsługi klien-
ta. Na skutek utworzenia strefy wolnego handlu zostanie geograficznie wyodręb-
niony nowy rynek, na którym funkcjonowanie stanie się bardziej atrakcyjne dla 
podmiotów wewnętrznych, chociażby ze względu na obniżone koszty funkcjono-
wania – pochodne braku ceł. Z jednej strony umożliwi to podmiotom dostęp do 
większego rynku dostaw, ale także przyczyni się do wzrostu konkurencji we-
wnętrznej w jego obszarze. W krótkim okresie ta sytuacja może stanowić szansę 
dla podmiotów mniej efektywnych, gdyż ich produkty staną się bardziej konkuren-
cyjne od produktów zewnętrznych. Ze względu na ich niższą cenę (bez cła) mają 
szansę na wzrost sprzedaży, ale przede wszystkim – na stanie się bardziej atrakcyj-
nymi partnerami dla międzynarodowych łańcuchów dostaw. Będzie się tak działo 
do momentu obniżenia ceny przez konkurentów zagranicznych bądź zmian w pro-
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dukcie, które spowodują spadek znaczenia ceny towaru. Jednak ta krótkookresowa 
przewaga podmiotów wewnętrznych, gdy zostanie wykorzystana dla nawiązania 
współpracy, w efekcie której nastąpi transfer wiedzy i technologii wykorzystany do 
podniesienia poziomu i efektywności funkcjonowania jednostki, może w istotny 
sposób przyczynić się do trwałej poprawy jej pozycji rynkowej. Jest to szansa 
szczególnie dla małych podmiotów, które dzięki swojej krótkookresowej atrakcyj-
ności na rynku mają szansę na trwały rozwój. Z punktu widzenia łańcuchów do-
staw funkcjonujących na rynkach zewnętrznych szczególnie atrakcyjne stają się te 
kraje, które mają najniższe bariery handlowe dla krajów trzecich, stających się 
swego rodzaju wejściem na teren strefy wolnego handlu. Utworzenie strefy wolne-
go handlu zwiększa nie tylko poziom obrotów między krajami członkowskimi, ale 
także podnosi poziom powiązań między jej podmiotami gospodarczymi. 

Drugą, bardziej zaawansowaną od strefy wolnego handlu, formą integracji jest 
unia celna. Pogłębia się liberalizacja obrotów wewnętrznych (brak ceł wewnątrz 
ugrupowania integracyjnego, intensyfikacja obrotów prowadzi do uproszczenia 
procedur), a członkowie unii znoszą bariery w przepływie towarów i ustanawiają 
wspólną taryfę celną oraz ujednolicają politykę handlową wobec partnerów ze-
wnętrznych. Na skutek obniżenia kosztów produkcji, zwiększenia rynku zbytu, 
rozszerzenia rynku pozyskania czynników produkcji rynek wewnętrzny staje się 
dla łańcucha dostaw bardziej atrakcyjny od rynku zewnętrznego. Sytuacja ta ma 
miejsce i skutkuje substytucją ogniw zewnętrznych na ogniwa wewnętrzne, o ile są 
one w stanie sprostać wymogom pozakosztowym łańcucha logistycznego. Jeśli ja-
kość produkcji lub usług jest niezgodna z obowiązującymi standardami lub brak 
jest dostępu do pożądanych czynników lub usług, łańcuch logistyczny nie będzie 
skłonny do wymiany swych ogniw. Konieczne jest także sprostanie wzrostowi 
konkurencji, a tym samym podniesienie poziomu innowacyjnego na rynku we-
wnętrznym oraz branie pod uwagę przez łańcuch dostaw stosowania specyficznej 
(preferencyjnej) polityki wewnętrznej układu integracyjnego. Niewątpliwie będzie 
to także miało wpływ na organizację międzynarodowego łańcucha dostaw. Ze 
względu na brak pełnej swobody przepływu czynników wytwórczych następuje 
rozwój inwestycji w tych obszarach, gdzie są one tańsze, łatwiej dostępne i lepszej 
jakości. Wraz z tym zmienia się struktura przestrzenna łańcucha dostaw. Ustano-
wienie wspólnej jednolitej polityki celnej i handlowej wobec krajów trzecich spo-
woduje, że podmioty zewnętrzne, w tym łańcuchy dostaw, będą poszukiwały dla 
swojej działalności takich lokalizacji, których infrastruktura oraz pozostałe czynni-
ki produkcji są na odpowiednim poziomie jakościowym i o dużej dostępności. Daje 
to szanse rozwoju szczególnie obszarów o dużym zaawansowaniu techniczno-
-technologicznym, rozbudowanej potrzebnej infrastrukturze i wykształconej oraz 
taniej sile roboczej. By móc rozwijać działalność logistyczną oraz tworzyć szanse 
włączenia się podmiotów krajowych w systemy międzynarodowych łańcuchów do-
staw, niezbędne jest wsparcie systemu makroekonomicznego, w postaci właściwej 
polityki państwa. Unia celna wymusza na poszczególnych członkach nie tylko ujed-
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nolicenie polityki handlowej, ale także unifikację systemów technicznych i rozwią-
zań infrastrukturalnych. Dotyczy to zwłaszcza sfery przemieszczania towarów i sys-
temów komunikacji. W konsekwencji wzrostu poziomu wymiany między krajami 
członkowskimi następuje uproszczenie procedur z nimi związanych oraz ich standa-
ryzacja i automatyzacja. Najczęściej wykorzystywanym narzędziem z obszaru logi-
styki jest system EDI (Electronic Data Interchange), czyli elektroniczna wymiana 
danych, umożliwiająca obrót dokumentami elektronicznymi (niepapierowymi). Na 
przykładzie procesów zachodzących w ramach Unii Europejskiej można także za-
uważyć tendencję do ograniczania i koncentrowania punktów magazynowych oraz 
transformacji dóbr (centra magazynowe, przeładunkowe, dystrybucyjne). 

„Istota pełnego wspólnego rynku sprowadza się do całkowitego usunięcia różno-
rodnych barier swobodnego przepływu nie tylko dóbr i usług, ale też czynników wy-
twórczych między krajami członkowskimi określonego ugrupowania integracyjne-
go” [Misala 2001, s. 368-370]. Oznacza to brak ceł wewnątrz ugrupowania integra-
cyjnego, wspólną taryfę celną, swobodny przepływ kapitału, usług i ludzi. Pojawia 
się efekt wzbudzonych inwestycji i oszczędności, co oznacza ich przyciąganie do 
jednych krajów i odpływ z innych krajów. W efekcie powstaje lepsza alokacja zaso-
bów oraz wzrasta poziom konkurencji wewnętrznej. Również rozwój i przeobrażenia 
w łańcuchach dostaw będą pochodną tych efektów. Na skutek wzrostu poziomu do-
brobytu wewnątrz ugrupowania pojawi się wzrost oczekiwań co do poziomu obsługi 
klienta, któremu towarzyszyć będzie wzrost konkurencyjności i innowacyjności na 
rynku. Będzie to wymagać dodatkowych inwestycji i dostosowania struktury łańcu-
cha do nowych wymagań. Wspólny rynek tworzy możliwości koncentracji łańcucha 
dostaw, zwłaszcza w sferze magazynowej. Pojawia się możliwość optymalizacji 
liczby podmiotów w ramach ogniw łańcucha. Towarzyszy temu tendencja do kon-
centracji różnych działań i procesów w jednym miejscu. Szczególną rolę zaczynają 
odgrywać centra logistyczne oraz outsourcing usług logistycznych. Powstaje tenden-
cja do koordynacji procesów w skali całego ugrupowania, traktowanego przez pod-
mioty jako wspólny rynek zaopatrzenia i zbytu. Warunkiem sprawnego funkcjono-
wania podmiotów gospodarczych jest odpowiedni rozwój i dostosowanie działań 
podmiotów regulacyjnych, administracyjnych i finansowych. Powstaje także potrze-
ba koordynacji polityki makroekonomicznej na poziom ugrupowania, w efekcie cze-
go powstaje obszar możliwości dla rozwoju makrologistyki.  

Unia walutowa „obejmuje, poza strefą wolnego handlu, unią celną i wspólnym 
rynkiem, koordynację (lub unifikację) polityki walutowej prowadzonej przez kraje 
wchodzące w skład ugrupowania integracyjnego. W zakres tej koordynacji wcho-
dzą: ograniczenia (do z góry określonego przedziału) wahań kursów walutowych, 
tworzenie rezerw walutowych, wprowadzenie jednolitej waluty międzynarodowej, 
bezwarunkowa pomoc kredytowa itp.” [Bożyk i in. 2002, s. 379-380]. 

Unia ekonomiczna jest jedną z najwyższych form integracji regionalnej. Cha-
rakteryzuje ją brak ceł wewnątrz ugrupowania integracyjnego, wspólna taryfa cel-
na, swobodny przepływ kapitału oraz usług i ludzi, harmonizacja polityki gospo-
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darczej, wspólna waluta oraz jednolita polityka kursowa i pieniężna. Kraje znajdu-
jące się na tym etapie ujednolicają politykę gospodarczą i powołują ponadnarodo-
wy organ, którego decyzje są wiążące dla państw wchodzących w skład ugrupowa-
nia integracyjnego. W ujęciu teoretycznym istotę pełnej unii ekonomicznej stanowi 
całkowita harmonizacja różnego typu systemów politycznych dotyczących cało-
kształtu życia gospodarczego. W miarę wzrostu stopnia integracji (unia walutowa, 
unia ekonomiczna oraz unia polityczna) następuje przeniesienie punktu ciężkości 
procesów logistycznych z poziomu mikrologistycznego oraz wymiaru międzyna-
rodowego na poziom makro- i metalogistyczny. Poza funkcjonowaniem łańcuchów 
dostaw niezbędna jest właściwa polityka ugrupowania integracyjnego, która w spo-
sób szczególny obejmie swym oddziaływaniem infrastrukturę logistyczną oraz te 
elementy systemu logistycznego, na które przedsiębiorstwa mają minimalny 
wpływ i są przede wszystkim ich użytkownikami. Posiadanie infrastruktury logi-
stycznej o odpowiednim stopniu rozwoju może być elementem konkurencji po-
szczególnych krajów – obszarów, tworzących warunki dla rozwoju (przyciągnię-
cia) podmiotów tworzących ogniwa międzynarodowych łańcuchów dostaw. Jednak 
integracja infrastruktury logistycznej i tworzenia systemu logistycznego na pozio-
mie strukturalno-administracyjnym ugrupowania integracyjnego, wraz z jego roz-
wojem, staje się warunkiem niezbędnym i koniecznym dla jego przetrwania i roz-
woju. Widać to na przykładzie działań Unii Europejskiej, która przeznacza ogrom-
ne środki w ramach różnego typu form pomocy poszczególnym krajom członkow-
skim. Ich celem jest rozwój poszczególnych składników infrastruktury, tak by mo-
gły wpisać się w całościowy system ugrupowania, tworząc techniczne i fizyczne 
uwarunkowania wszelkich przepływów dóbr, usług, informacji, energii, w sposób 
jak najbardziej optymalny. Właściwy system logistyczny umożliwia nie tylko 
funkcjonowanie ugrupowania, jego podmiotów i rynków, ale jest także czynnikiem 
wzmacniającym ekspansję i konkurencję na rynku globalnym.  

7. Podsumowanie 

Zwiększenie liczby i intensywności różnych form integracji międzynarodowej jest 
obecnie niezaprzeczalnym faktem. Podobnie jak rozwój logistyki i jej zastosowań 
w różnych sferach życia gospodarczego. Te dwa elementy współczesnej ekonomii, 
choć ze swej natury odległe od siebie, w praktyce gospodarczej są ze sobą powiąza-
ne. Rozwój dziedzin o interdyscyplinarnym charakterze oraz wzrost nasilenia i zło-
żoności zjawisk międzynarodowych sprawiają, iż współcześnie można poszukiwać 
obszarów wzajemnego przenikania się oraz wsparcia zarówno logistyki, jak i stosun-
ków międzynarodowych realizowanych w przestrzeni współczesnej gospodarki 
światowej. Wykorzystanie koncepcji logistycznych na poziomie zarówno mikro-, 
makro-, jak i mezosystemowym nie tylko tworzy szansę rozwoju i poprawy poziomu 
konkurencyjności poszczególnych podmiotów gospodarczych, ale także pozwala 
traktować logistkę jako swoiste narzędzie integracji międzynarodowej. 
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LOGISTICS AND EUROLOGISTICS AS THE ELEMENTS 
OF THE SYSTEM OF INTERNATIONAL INTEGRATION 
IN THE GLOBAL ECONOMY 

 Summary: The article presents the concept of international logistics as a result of modern 
processes in the contemporary world economy. International logistics is both the effect of 
transformation and development of the concept of logistics and science and management 
practices. Logistics is also influenced by the changes on the international market, partly due 
to the development of integration processes on a global scale. The effect of these phenom-
ena is the creation of a concept of eurologistics, which in practice may be considered as a 
factor of European integration. On this basis it can be concluded that logistics is one of the 
factors of contemporary international integration. 

Keywords: international logistics, eurologistics, international integration, world economy. 


