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Globalizacja jako wyzwanie i szansa
dla transportu lotniczego
Wiêkszoœæ ga³êzi transportu przechodzi³a klasyczny proces ewolucji od dzia³alnoœci krajowej do
globalizacji, natomiast w przypadku lotnictwa jego rozwój niemal od pocz¹tku odbywa³ siê
w warunkach rynku miêdzynarodowego. Uczestnicz¹c w procesie globalizacji, transport lotniczy
sta³ siê jednym z najwa¿niejszych kreatorów dynamiki budowania ponadnarodowych strategii
ekspansji rynkowej. Celem poznawczym zaprezentowanych rozwa¿añ jest identyfikacja skutków i wspó³zale¿noœci wystêpuj¹cych na globalnym rynku pasa¿erskich us³ug lotniczych, natomiast cel aplikacyjny zawê¿ono do problematyki zastosowania mechanizmu tworzenia aliansów
i fuzji. Bezpoœrednie badania umo¿liwi³y empiryczn¹ weryfikacjê teoretycznych rozwa¿añ, a tak¿e uzupe³nienie analiz opartych na danych wtórnych, z wykorzystaniem metody syntezy przetwarzania informacji Ÿród³owej. Z przeprowadzonych rozwa¿añ wynika, ¿e dominacjê na rynku
pasa¿erskich przewozów lotniczych, w warunkach globalnej konkurencji mog¹ uzyskaæ tylko te
podmioty, które s¹ zdolne do skonstruowania strategii rozwoju konkurencji, umo¿liwiaj¹cej
osi¹gniêcie okreœlonego zakresu przewag, wy¿szego poziomu efektywnoœci ekonomicznej i skutecznego przejêcia wiêkszego zakresu popytu w ramach aliansów strategicznych.

Globalization as a challenge and opportunity
for the air transport
Almost every branch of transport went through the classic process of evolution from a domestic
business to global operations. In the case of aviation, its development took place within the international market almost from the beginning. By participating in the process of globalization, air
transportation has become one of the most important creators of the dynamics in building transnational strategies for market expansion. The cognitive aim of the considerations presented here
is to identify the effects and interrelations occurring in the global market of air carriers, while
a practical aim focuses on the mechanism of creating alliances and mergers. Direct studies have
enabled to verify theoretical considerations empirically, as well as to complement the analyses
based on secondary data, using the method of synthesizing the source of information processing.
The study shows that the dominance in the global market of air carriers, in conditions of fierce
competition, can only be reached by those operators that are able to create a strategy which enables to gain a specific range of advantages. Those carriers must also achieve a higher level of economic effectiveness and take over a wider range of demand within the strategic alliances.
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Wprowadzenie
Celem rozwa¿añ przeprowadzonych w artykule jest dokonanie oceny skutków oddzia³ywania procesu globalizacji w sektorze i na rynku pasa¿erskiego
transportu lotniczego. W opinii przewa¿aj¹cej czêœci teoretyków, praktyków i instytucji opiniotwórczych, globalizacja jest najbardziej fundamentalnym procesem dokonuj¹cym siê we wspó³czesnym œwiecie, którego skutki powoduj¹
najwiêkszy zakres przemian w rozwoju cywilizacji, gospodarki i stosunków
spo³ecznych. Podstawowym celem uczestnicz¹cych w nim korporacji jest integrowanie przedsiêbiorstw, rynków i gospodarek w jednolity system obejmuj¹cy
przestrzeñ ca³ego œwiata. Ten proces w sposób najskuteczniejszy jest realizowany
w ramach rynku pasa¿erskiej komunikacji lotniczej, g³ównie poprzez rozszerzanie sojuszy strategicznych i zawieranych porozumieñ bilateralnych nawet pomiêdzy konkurentami. Globalizacja jest identyfikowana poprzez liczne definicje,
jednak ¿adna z nich nie jest powszechnie akceptowana, poniewa¿ niezmiernie
trudno okreœliæ istotê procesu znajduj¹cego siê w ci¹g³ym, dynamicznym rozwoju. Z dotychczasowej oceny globalizacji wynika, ¿e generuje zdecydowanie wiêkszy zakres wielokierunkowych korzyœci ni¿ strat, jednak nie da siê przewidzieæ
rozwoju tego procesu w przysz³oœci, poniewa¿ wywo³uje on tak¿e niekorzystn¹
polaryzacjê spo³eczeñstw, w wyniku której znacz¹ce grupy ludnoœci nie uczestnicz¹ w generowanych korzyœciach.

1. Istota globalizacji
Globalizacja to jeden z najwa¿niejszych procesów o kluczowym znaczeniu
dla rozwoju cywilizacji i wspó³czesnej gospodarki. Obejmuje bardzo wa¿ny zakres relacji kszta³tuj¹cych charakter rynków, zachowañ podmiotów, motywuj¹cych do podejmowania konkurencji i ekspansji oraz budowania przewag
i porozumieñ partnerskich, umo¿liwiaj¹cych poszukiwanie skutecznych sposobów
zmniejszania poziomu niedoskona³oœci mechanizmu rynkowego w okreœlonych
sektorach. Tak szeroki zakres oddzia³ywania globalizacji powoduje znacz¹ce skutki
spo³eczne, g³êbokie przemiany ekonomiczne w ramach podmiotów i procesów
rynkowych oraz makrootoczenia, stymuluj¹ce dynamikê wzrostu efektywnoœci
ekonomicznej prowadzonej dzia³alnoœci.
Globalizacja ma swoje umocowanie w okreœlonej filozofii pojmowania rynku,
zgodnie z któr¹ nieuchronnym procesem rozwoju cywilizacji jest systematyczna
zmiana przechodzenia od „ery bogactwa narodów do ery bogactwa œwiata”
[K³osiñski, Mas³owski, 2005, s. 22]. Na kszta³towanie tego procesu wp³ywaj¹ okreœlone czynniki, które decyduj¹ o dynamice globalizacji sektorów i rynków (rys. 1).
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Rys. 1. Makrootoczenie i czynniki globalizacji
ród³o: [Stonehouse i in., 2001, s. 59].
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Zidentyfikowane czynniki maj¹ zró¿nicowan¹ skutecznoœæ, która ulega zmianom w czasie i jest zale¿na od konkretnych uwarunkowañ rynku, jednak w ka¿dym otoczeniu powstaje ich okreœlona wypadkowa, decyduj¹ca o zakresie
i tempie globalizacji, która bez oddzia³ywania tych si³ nie mog³aby zaistnieæ. Jej
rozwój dokonuje siê w zasadzie w sposób ewolucyjny (czasem skokowy) wed³ug
schematu zaprezentowanego na rysunku 2.

Rys. 2. Proces ewolucji przechodzenia od dzia³alnoœci krajowej do globalnej
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: [Marciszewska, 2001, s. 39].
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Globalizacja jako rzeczywisty proces przemian rynkowych znajduje siê w stadium permanentnego rozwoju. Jego dynamika charakteryzuje siê wielokierunkowymi uwarunkowaniami, z których podstawowe znaczenie maj¹: kondycja
ekonomiczna gospodarek, poziom zasobnoœci i mobilnoœci spo³eczeñstw, jakoœciowe mo¿liwoœci techniczno-technologicznej produktywnoœci dóbr i us³ug oraz
poziom wiedzy i zasobów intelektualnych zespo³ów menad¿erskich. Efektywne
wykorzystywanie tych uwarunkowañ zwiêksza mo¿liwoœæ uczestniczenia podmiotów w g³ównym nurcie globalizacji, której najbardziej spektakularnym skutkiem jest dynamiczny rozwój systemu wolnorynkowej dzia³alnoœci oraz
usuwanie ograniczeñ przestrzennych, narodowych i protekcjonistycznych w skali œwiatowej [Gwiazda 2000, s. 7]. Globalizacja powoduje przyspieszenie rozwoju
rynków narodowych i regionalnych w kierunku tworzenia ponadnarodowego
rynku globalnego, u³atwia swobodny przep³yw kapita³u, technologii i ludnoœci,
umo¿liwiaj¹c rozwój transnarodowych korporacji i sojuszy, które poprzez ³¹czenie
niezale¿nych rynków narodowych tworz¹ poszerzaj¹c¹ siê przestrzeñ swobodnej, konkurencyjnej dzia³alnoœci w wymiarze œwiatowym. Powstaj¹ca w wyniku
rozwoju wspó³czesnej globalizacji ponadnarodowa przestrzeñ gospodarcza
u³atwia uczestnicz¹cym w jej ramach podmiotom kumulacjê efektywnoœci techniki, technologii oraz korzyœci wynikaj¹cych ze spójnoœci systemu lojalnoœciowego oddzia³ywania na odbiorcê us³ug. Zwiêkszaj¹ca siê w ramach tego procesu
skutecznoœæ prowadzenia dzia³alnoœci na coraz bardziej oddalonych rynkach powoduje, ¿e traci znaczenie tradycyjne pojêcie granic, dystansu i miejsca (single
world space), natomiast uwidacznia siê narastaj¹ca konwergencja informatyki,
telekomunikacji i rozwoju jêzyka cyfrowego, tworz¹c niespotykan¹ dotychczas
wspó³zale¿noœæ pomiêdzy rozwojem globalizacji a gospodark¹ opart¹ na wiedzy
i postêpie [Giddens, 2000, s. 252–257].
Globalny porz¹dek œwiata, stopniowo likwiduj¹c granice ekspansji, tworzy
eksterytorialny rynek kapita³owy, który podporz¹dkowuje gospodarkê celom
mikroekonomicznym. Jego si³a oddzia³ywania obejmuje coraz szersz¹ przestrzeñ
globaln¹, os³abiaj¹c w³adzê i suwerennoœæ pañstw, dziêki czemu procesy gospodarcze i spo³eczno-ekonomiczne s¹ w coraz wiêkszym stopniu wykorzystywane
do zabezpieczenia interesów transnarodowych korporacji. Narastaj¹ca wewn¹trzkrajowa konkurencja powoduje mobilizacjê najsilniejszych przedsiêbiorstw do
poszukiwania nowych rynków sprzeda¿y us³ug, aktywizuje przejmowanie globalnego popytu i wzrost wspó³pracy sojuszniczej. Te dzia³ania s¹ podstaw¹ poprawy efektywnoœci ekonomicznej i pozycji rynkowej oferentów, co powoduje,
¿e procesu globalizacji nie da siê zatrzymaæ, a przedsiêbiorstwa, które chc¹
osi¹gn¹æ sukces w wymiarze œwiatowym, musz¹ uczestniczyæ w nurcie globalnych przemian rynkowych.
Proces globalizacji powoduj¹cy permanentne rozszerzanie rynków i liberalizacjê istniej¹cych ograniczeñ powinien sprzyjaæ nie tylko rozwojowi transnaro-
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dowych korporacji us³ugowych, lecz tak¿e spo³eczeñstwu, tworz¹c korzystne
warunki dla wzrostu popytu. Podmioty tego procesu powinny tak¿e byæ g³ównymi beneficjentami jego korzystnych skutków. W praktyce nie istnieje jednak tak
prosta zale¿noœæ. Znaczne korzyœci z globalizacji œwiatowego rynku czerpi¹ g³ównie
transnarodowe korporacje, natomiast poszczególne grupy spo³eczne w zró¿nicowanym stopniu (zob. rozdzia³ 5). Nie hamuje to jednak d¹¿enia do pomna¿ania
korzyœci, natomiast aktywizuje proces ci¹g³ego doskonalenia lotniczej dzia³alnoœci eksploatacyjnej, w którym poszczególne podmioty maj¹ zró¿nicowane szanse,
zale¿ne od aktualnego poziomu potencja³u konkurencyjnoœci. WyraŸne ró¿nice
w zasobach firm s¹ zauwa¿alne w konstruowaniu okreœlonej strategii konkurowania. Silne pod wzglêdem eksploatacyjnym i ekonomicznym przedsiêbiorstwa
skupiaj¹ siê na problemach: „jak nie daæ siê skopiowaæ, naœladowaæ”? Natomiast
posiadaj¹ce ni¿szy potencja³ konkurencyjny: „jak doganiaæ, naœladowaæ, upodabniaæ siê do liderów?” [Stankiewicz, 1999, s. 266]. Strategie konkurencyjne wykazuj¹, ¿e w warunkach globalizacji pierwsza grupa podmiotów g³ówn¹ aktywnoœæ
skupia na umacnianiu przewagi i dominacji oraz uzyskaniu pozycji lidera, natomiast dla drugiej licz¹cym siê sukcesem jest zmniejszanie dystansu do tych przedsiêbiorstw.

2. Globalizacja jako pojêcie naukowe i proces gospodarczy
Mimo szerokiego oddzia³ywania i zwiêkszaj¹cej siê dynamiki, globalizacja
jako pojêcie naukowe i proces gospodarczy, ze wzglêdu na zmieniaj¹ce siê jej cechy, nie jest rozumiana jednoznacznie. Dostêpne Ÿród³a wskazuj¹, ¿e do tej pory
nie opracowano jednolitej, precyzyjnej i powszechnie akceptowanej definicji tego
terminu, natomiast istnieje szeroki wachlarz interpretacji jej charakteru i specyficznych cech. W opracowaniach teoretycznych spotyka siê liczne próby diagnozowania i definiowania pojêcia, które jednak jak dot¹d nie pozwoli³y na jednoznaczne i wyczerpuj¹ce okreœlenie kompleksowoœci tego procesu. O stopniu jego
skomplikowania œwiadcz¹ liczne definicje sformu³owane w pracach naukowych
wielu autorów.
Szeroki zakres interpretacji mo¿na dostrzec na przyk³adzie wybranych definicji. Wed³ug Z. Pierœcionka „Globalizacja to ogólnie bior¹c wysoko zaawansowane, kompleksowe umiêdzynarodowienie, polegaj¹ce z jednej strony na ekspansji
na œwiatowe rynki zbytu, a z drugiej na pe³nym wykorzystaniu œwiatowych czynników produkcji” [Pierœcionek, 2006, s. 454]. W rozwa¿aniach A. Zorskiej „Globalizacja dzia³alnoœci gospodarczej jest to dokonuj¹cy siê na œwiecie d³ugofalowy
proces integrowania coraz wiêkszej liczby krajowych gospodarek ponad ich granicami, dziêki rozszerzeniu oraz intensyfikowaniu wzajemnych powi¹zañ (in-
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westycyjnych, produkcyjnych, handlowych, kooperacyjnych), w wyniku czego
powstaje ogólnoœwiatowy system ekonomiczny o du¿ej wspó³zale¿noœci i znacz¹cych reperkusjach dzia³añ podejmowanych/tocz¹cych siê nawet w odleg³ych krajach” [Zorska, 2002, s. 20]. Nieco inne podejœcie zaprezentowali. Stonehouse,
Hamill, Campbell i Purdie stwierdzaj¹c, ¿e „[…] definiujemy globalizacjê rynków
miar¹, wed³ug której rynek charakteryzuje siê ogólnie podobnymi potrzebami
klientów, klientami globalnymi i globalnymi segmentami rynku. Globalizacja
sektora oznacza zasiêg, w jakim dzia³ania cz³onków danego sektora s¹ konfigurowane i koordynowane globalnie w celu osi¹gniêcia wartoœci dodanej” [Stonehouse i in., 2001, s. 7].
Analiza istniej¹cych w literaturze licznych definicji wykazuje, ¿e ich treœci
wzajemnie siê nie wykluczaj¹, a raczej s¹ wzglêdem siebie komplementarne. Niemniej jednak wspó³czesne definiowanie globalizacji wymaga rozszerzonej interpretacji, poniewa¿ ten proces zosta³ wzbogacony o nowe zakresy oddzia³ywania.
Dynamiczna zmiennoœæ uwarunkowañ rynkowych powoduje, ¿e ujêcie tak szerokiej problematyki w jednoznacznej definicji okazuje siê zadaniem niezmiernie
trudnym. Mimo przekonania, ¿e nowa definicja prawdopodobnie tak¿e nie
spe³ni wszystkich oczekiwañ, nale¿y podj¹æ próbê jej okreœlenia.
We wspó³czesnych uwarunkowaniach przez globalizacjê nale¿y rozumieæ:
– zbudowanie jednego zintegrowanego rynku œwiatowego umo¿liwiaj¹cego
produkcjê, poda¿ i dystrybucjê towarów oraz us³ug na wielk¹ skalê wraz z ich
specjalizacj¹;
– pog³êbianie miêdzynarodowych powi¹zañ w sferze ekonomicznej, spo³ecznej,
kulturowej, poprzez znoszenie barier utrudniaj¹cych ekspansjê;
– przestawienie dzia³añ, oczekiwañ oraz mentalnoœci zarz¹dczych zespo³ów gospodarczych i spo³eczeñstw z narodowych (lokalnych) na ponadnarodowe;
– zachowanie równowagi miêdzy uniwersaln¹ œwiatow¹ standaryzacj¹ poda¿y,
a odrêbnoœci¹ lokaln¹ w sferze potrzeb konsumenckich;
– tworzenie wolnego œwiatowego systemu wzajemnych przep³ywów wiedzy,
informacji, techniki, technologii, kapita³u, systemów organizacji i doœwiadczeñ;
– uproszczenie procesu wdra¿ania nowoczesnych, efektywniejszych i konkurencyjnych rozwi¹zañ naukowych, technicznych, technologicznych i organizacyjnych w przestrzeni miêdzynarodowej;
– tworzenie œwiatowego systemu bezpieczeñstwa, ochrony gospodarek i spo³eczeñstw przed skutkami terroryzmu, konfliktami zbrojnymi i g³odem zapewniaj¹cego sprawiedliwy udzia³ spo³eczeñstw w korzyœciach wynikaj¹cych
z rozwoju tego procesu [Hawlena, 2012, s. 23].
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3. Rynek lotniczy w warunkach globalizacji
Sektorem, który w pocz¹tkach XXI w. funkcjonuje w g³ównym nurcie globalizacji dzia³alnoœci rynków oraz w warunkach silnej konkurencji jest transport lotniczy. Pod szczególnym wp³ywem skutków tego procesu jest rynek lotniczych
przewozów pasa¿erskich, rozwijaj¹cy siê w miêdzynarodowym otoczeniu konkurencyjnym, ci¹g³ym poszukiwaniu nowych obszarów ekspansji, doskonaleniu
procesu eksploatacji, poprawy zyskownoœci i poziomu komfortu obs³ugi pasa¿erów oraz realizacji wymagañ zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska.
Wiêksza ni¿ w innych rodzajach transportu mo¿liwoœæ skutecznej globalizacji
rynku lotniczych pasa¿erskich przewozów wynika z faktu, i¿ na relatywnie wczesnym etapie rozwoju tych us³ug zlikwidowano wiele niedoskona³oœci mechanizmu
rynkowego. Mo¿na stwierdziæ, ¿e swoistym fenomenem transportu lotniczego
jest jego dynamiczny rozwój, skuteczne stosowanie innowacji techniczno-technologicznych, przeobra¿eñ funkcjonalnych i organizacyjnych oraz bardziej ofensywna ekspansja rynkowa w porównaniu z innymi ga³êziami transportu. Uk³ad
ekonomicznych relacji w tym sektorze sprzyja³ rozwojowi procesów konkurencyjnych, co sta³o siê efektywnym Ÿród³em korzystnych mikro- i makroekonomicznych skutków w postaci d³ugotrwa³ej zdolnoœci do utrzymania przez podmioty
pasa¿erskich us³ug lotniczych ekonomicznej równowagi, rozwoju, podnoszenia
poziomu jakoœci œwiadczonych us³ug, dynamicznej ekspansji oraz umacniania
pozycji na istniej¹cych i nowych rynkach.
W pe³ni zatem uzasadniony jest pogl¹d, ¿e „transport lotniczy wraz z Internetem okreœlany jest mianem filaru, podstawy czy wrêcz infrastruktury globalizacji”
[Ruciñski, 2009, s. 176]. Globalizacja obejmuj¹ca coraz wiêksz¹ przestrzeñ staje siê
silnym impulsem wp³ywaj¹cym na rozwój komunikacji lotniczej i rozszerzania
rynkowej ekspansji. Charakterystyczne cechy i tendencje rozwojowe transportu
lotniczego œwiadcz¹, ¿e jest on najbardziej typowym przyk³adem sektora globalnego, w którym funkcjonuje najistotniejszy mechanizm równowa¿enia dzia³alnoœci w skali globalnej i lokalnej oraz istnieje najwiêkszy potencja³ umo¿liwiaj¹cy
globalizacjê innych dziedzin dzia³alnoœci [Marciszewska, 2001, s. 83].
Zawê¿aj¹ce siê przestrzenie ekspansji rynkowej powoduj¹, ¿e przedsiêbiorstwa us³ug lotniczych nieuczestnicz¹ce w globalnym rynku w wymiarze œwiatowym, mog¹ zostaæ zmarginalizowane. W tej sytuacji nie staj¹ one przed decyzj¹,
czy wzi¹æ udzia³ w tym procesie, lecz kiedy go rozpocz¹æ, poniewa¿ spóŸniona
inicjatywa wi¹¿e siê z wy¿szymi kosztami i znacz¹co ogranicza mo¿liwoœæ
w³¹czenia siê w g³ówny nurt tych przemian. Tak kszta³tuj¹ce siê uwarunkowania
wp³ynê³y na decyzjê PLL LOT, które za cel strategiczny uzna³y akces do sojuszu
Star Alliance. W wyniku tej decyzji najwiêkszy narodowy przewoŸnik polski
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uczestniczy w g³ównym nurcie globalizacji, zyskuj¹c korzystniejsz¹ pozycjê na
œwiatowym rynku pasa¿erskiej komunikacji lotniczej.
Podstawowym celem, do którego prowadzi proces globalizacji, jest zbudowanie jednego rynku obejmuj¹cego przestrzeñ ca³ego œwiata. Te d¹¿enia s¹ najbardziej widoczne w dzia³alnoœci podmiotów pasa¿erskiej komunikacji lotniczej.
Wed³ug A. Ruciñskiego „[…] transport lotniczy kreuje i przyspiesza procesy globalizacji, a jednoczeœnie sam tym procesom podlega. Jest on typowym
przyk³adem sektora o wyraŸnych cechach globalnych. W tej sytuacji mo¿na mówiæ o globalnej konkurencji na rynku przewozów lotniczych i st¹d wynika koniecznoœæ stosowania strategii i dzia³añ globalnych” [Ruciñski, 2009, s. 176].
Globalizacja rynku pasa¿erskiej komunikacji lotniczej wynika ze skutków istnienia wielu procesów. Do g³ównych nale¿y zaliczyæ d¹¿enie do swobodnej konkurencyjnej dzia³alnoœci w wymiarze œwiatowym, poprawy efektywnoœci
ekonomicznej podmiotów przez aktywne przejmowanie popytu, ekspansjê rynkow¹, zawieranie sojuszy partnerskich oraz dokonywanie fuzji i przejêæ. S¹ to
podstawowe dzia³ania, od których w znacznym stopniu zale¿y tempo rozwoju
globalizacji.

4. Rola aliansów w procesie globalizacji
Dynamikê globalizacji kreuj¹ w g³ównej mierze strategiczne sojusze i najsilniejsze ekonomicznie miêdzynarodowe korporacje gospodarcze. Preferowane
przez te podmioty zachowania rynkowe tworz¹ wzorce, do których staraj¹ siê dostosowaæ firmy zmierzaj¹ce do uczestnictwa w g³ównym nurcie globalnych przemian. W celu uzyskania wiêkszych korzyœci z uczestnictwa w globalnym rynku,
przedsiêbiorstwa lotnicze zwiêkszaj¹ swoj¹ aktywnoœæ w strategicznych strukturach sojuszniczych (aliansach). Indywidualne poszukiwanie wy¿szego poziomu
ste satysfakcjonuj¹cabilizacji pozycji rynkowej nie gwarantuje powodzenia, z tego
wzglêdu uzyskaniych korzyœci z uczestnictwa w globalnym rynku wymaga wypracowania nie tylko racjonalnych porozumieñ bilateralnych, ale przede wszystkim sojuszniczych, w tym g³ównie zwi¹zanych z uczestnictwem lub wspó³prac¹
z najwa¿niejszymi podmiotami aliansów strategicznych. Takie podejœcie wymaga
podjêcia strategii poszerzania globalnej kooperacji, w ramach której poza aktywnym przejmowaniem coraz wiêkszej czêœci œwiatowego popytu zak³ada siê racjonalne wykorzystanie lokalnych potrzeb konsumenckich, wystandaryzowanej
us³ugi globalnej i ograniczenia mo¿liwoœci wyst¹pienia regionalnej przewagi
konkurencyjnej.
W XXI wieku najkorzystniejszym sposobem kumulacji korzyœci zwi¹zanych
z globalizacj¹ jest integracja w ramach najsilniejszych sojuszy. Proces ich powstawania zaprezentowano na rysunku 3. W sektorze transportu lotniczego dyna-
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OBSZAR POWSTAWANIA ALIANSU
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Rys. 3 Powstawanie aliansu
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: [Romanowska, 2009, s. 183].

Rys. 4. Metody operacyjne sojuszy
ród³o: [Koncepcja Lotniska Centralnego dla Polski, 2010, s. 33].

RYWALIZACJA

WSPÓ£DZIA£ANIE

mika budowania aliansów ma tendencjê wzrostow¹, poniewa¿ s¹ one uznawane
za najskuteczniejszy sposób uzyskania pozycji globalnego przewoŸnika, zwiêkszania zakresu ekspansji, obni¿ki kosztów zakupu i utrzymania taboru oraz pozyskania bardziej efektywnych instrumentów strategicznego zarz¹dzania przedsiêbiorstwem. Udzia³ aliansów strategicznych w lotniczej dzia³alnoœci rynkowej
powoduje zmianê uwarunkowañ konkurencyjnych, wzmacniaj¹c pozycjê partnerów w stosunku do rywali rynkowych, dostawców i klientów. Ogranicza równie¿ zakres i skutki ryzyka przy jednoczesnym zachowaniu autonomii organizacyjnej i prawnej, przez co umacniaj¹ siê wiêzi wspó³pracy pomiêdzy firmami,
prowadz¹c do konsolidacji sektora. Znaczenie sojuszy w procesie rozwoju globalizacji wynika z zakresu metod operacyjnych realizowanych zarówno po stronie
popytowej, jak i poda¿owej (rys. 4).
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Si³¹ lotniczych aliansów strategicznych jest mo¿liwoœæ efektywnego dysponowania instrumentami umo¿liwiaj¹cymi szybk¹ i gruntown¹ ocenê zaistnia³ych
niepowodzeñ i przewidywanych wahañ koniunktury w sektorze i gospodarce.
Posiadaj¹c wyspecjalizowane zespo³y analityczno-koordynuj¹ce, wypracowa³y
perfekcyjne mechanizmy wczesnej oceny posuniêæ rywali oraz dostosowania
w³asnej strategii do zmiennych warunków rynkowego otoczenia. Ich zalet¹ jest
mo¿liwoœæ nieograniczonego zakresu ³¹czenia siê miêdzynarodowych korporacji
lotniczych na zasadzie dobrowolnoœci i autonomii prowadzenia indywidualnej
dzia³alnoœci z cz³onkami innych sojuszy, realizowanej na podstawie umów bilateralnych. Alianse, w ramach których podmioty zyskuj¹ wyj¹tkowo szeroki wolumen korzyœci, generuj¹ tak¿e okreœlony zakres negatywnych skutków (tabela 1).
Tabela 1. Skutki zawierania aliansów strategicznych
Skutki pozytywne

Skutki negatywne

Znalezienie partnera wspieraj¹cego dany
projekt

Udostêpnienie w³asnej wiedzy i kompetencji,
co mo¿e prowadziæ do kradzie¿y pomys³ów, przejmowania klientów, a nawet szpiegowania

Podzia³ kosztów i ryzyka pomiêdzy
aliantów

Wzrost konfliktów w przedsiêbiorstwie i brak
synchronizacji kompetencyjnej

Dostêp do niezbêdnej wiedzy
i specyficznych umiejêtnoœci

Trudnoœæ wyboru, czy byæ lojalnym wobec firmy,
czy wobec aliansu

Wejœcie na nowe rynki

Problemy z ustaleniem d³ugoterminowej strategii
i podzia³em zysków

Zachowanie pewnego stopnia
odwracalnoœci decyzji strategicznych

Mo¿liwe zagro¿enie dla zmieniaj¹cych siê interesów
partnerów

ród³o: [Rymarczyk (red.), 2006, s. 399].

W poszukiwaniu sposobów ich eliminacji lub ograniczenia coraz czêœciej wykorzystuje siê nowy proces ekonomiczny okreœlany pojêciem „kooperencji”, polegaj¹cej na jednoczesnym œcieraniu siê dwóch przeciwstawnych strumieni relacji:
kooperacji i konkurencji. Ten rodzaj relacji wystêpuje w ka¿dym segmencie pasa¿erskich us³ug lotniczych, stanowi¹c kompatybilny uk³ad strumieni kooperacyjnych i konkurencyjnych, tworz¹cych szerokie pole wspó³pracy w miejsce
jednostkowych dzia³añ podejmowanych w ka¿dym nurcie oddzielnie [Cygler,
2009, s. 18].
WyraŸnym wyznacznikiem wzrostu natê¿enia procesu globalizacji w komunikacji lotniczej jest narastaj¹cy zakres fuzji, z których najwa¿niejsze w okresie
ostatnich lat zaprezentowano w tabeli 2.
Satysfakcjonuj¹ca konsumpcja korzyœci wynikaj¹cych z procesu globalizacji
jest w coraz wiêkszym stopniu zale¿na od uczestnictwa w aliansach i zawierania
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efektywnych fuzji. Realizacja tych procesów wymaga ci¹g³ej kalkulacji korzyœci
wynikaj¹cych z niezale¿noœci i mo¿liwych do uzyskania efektów synergicznych
(rys. 5).
Tabela 2. Najwiêksze fuzje w lotnictwie w latach 2004–2010
Przedsiêbiorstwa lotnicze

Rok po³¹czenia

Air France i KLM

2004

Delta AirLines i Northwest

2008

Avianca (Kolumbia) i TACA Ltd (Karaiby)

2009

British Airways i Iberia

2010

United Airlines i Continental Airlines

2010

ród³o: [Hawlena, 2012, s. 61].

Rys. 5. Formy konsolidacji linii lotniczych
ród³o: [Koncepcja Lotniska Centralnego dla Polski, 2010, s. 29].

Korzyœci wynikaj¹ce z synergii potencja³ów kooperantów s¹ coraz bardziej
znacz¹ce, poniewa¿ poza efektami uzyskiwanymi przez przedsiêbiorstwa prowadz¹ tak¿e do korzystnej konsolidacji linii lotniczych. Efektywne wykorzystanie
tych procesów staje siê kluczow¹ dzia³alnoœci¹, determinuj¹c¹ dynamikê rozwoju
globalizacji.
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5. Negatywne skutki globalizacji
Ocena procesu globalizacji wykazuje, ¿e powoduje on zarówno pozytywne,
jak i negatywne skutki. Dla ponadnarodowych korporacji ten proces ma niemal
same zalety, natomiast dla pozosta³ych podmiotów i znacznej czêœci spo³eczeñstwa ma tak¿e istotne wady. Do spektakularnych efektów globalizacji mo¿na zaliczyæ gwa³towny wzrost miêdzykontynentalnej komunikacji lotniczej, powoduj¹cej
niespotykan¹ wczeœniej kompresjê czasu i przestrzeni, wzrost handlu œwiatowego oraz przep³ywów kapita³owych, których g³ównym beneficjentem s¹ transnarodowe korporacje. W wyniku narastaj¹cej globalnej konkurencji nastêpuje
relatywna obni¿ka cen us³ug, co czyni ten proces korzystnym dla odbiorców.
Równolegle z rozwojem coraz intensywniej wystêpuj¹ zwi¹zane z tym procesem negatywne skutki, do których nale¿y zaliczyæ:
– sprzecznoœæ pomiêdzy interesem globalnym przedsiêbiorstw a ogó³em
spo³eczeñstwa, wynikaj¹ca z „b³êdu za³o¿enia” polegaj¹cym na przekonaniu,
¿e to, co jest racjonalne z punktu widzenia jednostkowych podmiotów, jest racjonalne tak¿e dla ca³ej zbiorowoœci (sprzecznoœæ miêdzy interesem mikroi makroekonomicznym);
– dezorganizacjê rynków krajowych w wyniku narastaj¹cego procesu zastêpowania w³asnych „dro¿szych” pracowników obcymi, o wiele „tañszymi” i bardziej zdyscyplinowanymi; ten proces aktywizuje niepokoje spo³eczne,
prowadzi do deprecjacji œwiadczeñ socjalnych i realnych p³ac;
– narastaj¹c¹ polaryzacjê spo³eczeñstw na grupê mobilnych inwestorów i wysokiej klasy specjalistów, uzyskuj¹cych w warunkach globalizacji nieskrêpowane mo¿liwoœci rozwoju, oraz podmiotów lokalnych, producentów surowców,
œrednio i mniej zasobnych segmentów ludnoœci korzystaj¹cych w coraz mniejszym stopniu z efektów globalizacji;
– uzale¿nienie rz¹dów, g³ównie s³abszych ekonomicznie pañstw od inwestycyjnego kapita³u globalnych korporacji, który niejednokrotnie przekracza wielkoœæ ich narodowego dochodu; jego uzyskanie w coraz wiêkszym stopniu
zale¿y od wielkoœci ulg, zwolnieñ, subwencji i ró¿norodnych u³atwieñ zwiêkszaj¹cych koszty, które ponosz¹ lokalne spo³ecznoœci;
– posiadanie monopolu na uzyskiwanie strategicznych informacji, które sta³y siê
najdro¿szym towarem i z tego powodu dostêpnym jedynie dla elity finansowej;
– nieumiejêtnoœæ zbudowania skutecznego mechanizmu zapobiegania za³amaniom œwiatowej koniunktury oraz recesjom; w przestrzeni globalnych relacji,
strukturalne kryzysy przestaj¹ byæ zjawiskiem lokalnym, a powstaj¹ce w dowolnym miejscu dotycz¹ wszystkich znacz¹cych rynków œwiata;
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– u³atwienie nieograniczonego przenikania kryminalnych struktur w dowolny
punkt œwiata i trudn¹ obronê przed ich infiltracj¹ [Ruciñski, 2009, s. 176].
Przedstawione problemy stanowi¹ jedynie czêœæ negatywnych aspektów globalizacji œwiadcz¹cych, ¿e ten proces tworzy istotny zakres spo³ecznie nieakceptowanych skutków. Jego dynamika ma tendencjê rosn¹c¹, co wykazuje, ¿e wymaga
coraz bardziej wnikliwej i wszechstronnej oceny [Stiglitz, 2005, s. 19]. Globalizacja
jako jeden z najwa¿niejszych procesów spo³eczno-gospodarczych, nie mo¿e byæ
identyfikowana wy³¹cznie na podstawie kryteriów ekonomicznych. Jej celem powinna byæ tak¿e szeroko pojêta funkcja spo³eczna. W³aœciwa realizacja tego aspektu mo¿e przes¹dziæ o tempie rozwoju i przysz³oœci globalizacji. Œwiadczy o tym
rosn¹ca aktywizacja protestów antyglobalistów, która mo¿e spowodowaæ, ¿e ten
proces zacznie ewaluowaæ w innym kierunku.

Podsumowanie
Rozwa¿ania przeprowadzone w artykule zosta³y skoncentrowane na problematyce dotycz¹cej czynników determinuj¹cych funkcjonowanie sektora i rynku
pasa¿erskich przewozów lotniczych w warunkach procesu globalizacji. Z przeprowadzonej oceny i zwi¹zanych z nim uwarunkowañ wynika, ¿e rozwoju
komunikacji lotniczej nie mo¿na rozpatrywaæ w sposób wyizolowany, w oddzieleniu od procesów gospodarczych, poniewa¿ s¹ one ze sob¹ œciœle zwi¹zane i wymagaj¹ jednoczesnej oceny. W dynamicznie zmieniaj¹cych siê uwarunkowaniach
rynku i jego otoczenia, efektywne funkcjonowanie podmiotów pasa¿erskich
przewozów lotniczych zale¿y w najwiêkszym stopniu od trafnoœci podejmowanych przez ich zarz¹dy autonomicznych decyzji. Kluczowe znaczenie maj¹
dzia³ania skutkuj¹ce akcesj¹ w regionalnych porozumieniach i globalnych sojuszach strategicznych, stanowi¹cych w³asny, wykreowany w ramach sektora
transportu lotniczego proces globalizacji, s³u¿¹cy zbudowaniu silnych powi¹zañ
kooperacyjnych, zapewniaj¹cych uczestnictwo w g³ównym nurcie przemian rynkowych.
Na aktualnym etapie rozwoju œwiatowej gospodarki, globalizacja generuje
przewagê pozytywnych skutków i korzystnie wp³ywa na rozwój sektora i rynku
pasa¿erskich przewozów lotniczych. Niepodwa¿alny jest równie¿ silny wp³yw
komunikacji lotniczej na dynamizowanie procesu globalizacji wielu dziedzin
dzia³alnoœci gospodarczej, handlowej i turystycznej, co sprawia ¿e ten kierunek
przemian ma istotn¹ szansê dalszego rozwoju.
Mimo ¿e globalizacja decyduje o stopniu gospodarczej konkurencyjnoœci
pañstw i regionów, kreuj¹c dogodne warunki budowania przewag i zwiêkszania
udzia³u transnarodowych korporacji w strukturze korzyœci, tworzy równie¿ okre-
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œlony zakres skutków negatywnych. Jednak ten proces najskuteczniej i najefektywniej aktywizuje rozwój gospodarczy œwiata. Jego kluczowe znaczenie wynika
z faktu, ¿e bez transportu lotniczego nastêpowa³by znacznie wolniejszy proces
globalizacji, a bez globalizacji nie by³oby dynamicznego rozwoju transportu lotniczego.
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