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WSTĘP

Sejmiki Morskie stanowią najstarszą i jedyną w swoim rodzaju inicjatywę na rzecz 
rozwoju polskiej gospodarki morskiej, która skupia środowiska naukowe szkół wyższych 
i  instytutów badawczych, przedstawicieli regionów nadmorskich oraz wybitnych prak-
tyków zatrudnionych w tym sektorze gospodarki. W minionym ćwierćwieczu w trakcie 
tego typu publicznych debat, określanych mianem „morskiego sejmikowania”, wypraco-
wywano liczne wnioski i postulaty dotyczące strategii rozwoju polskiej gospodarki mor-
skiej w jej relacjach z polityką transportową i regionalną, adresowane do decydentów róż-
nych szczebli władzy oraz samorządów, kreujących lokalną politykę morską.

Jubileuszowy XXV Sejmik Morski stał się okazją do  podsumowania dorobku 
morskiego sejmikowania. Syntetycznej analizy i  oceny genezy powstania Sejmików 
Morskich, celów jakie przyświecały podjęciu tej inicjatywy, a także wartości, jakie wno-
siły i  wnoszą Sejmiki Morskie do  polskiej rzeczywistości morskiej, dokonał profesor 
Franciszek Gronowski.

Jednym z najważniejszych obszarów tematycznych podejmowanych w trakcie dwu-
dziestu pięciu lat morskiego sejmikowania była problematyki bałtycka. Nie przypadko-
wo więc na jubileuszowym spotkaniu środowisk związanych zawodowo z polską gospo-
darką morską przyjęto jako oś dyskusji naukowej temat: Europa Bałtycka. Przeszłość, te-
raźniejszość, nowe wyzwania, poświęcając tej problematyce niniejszy Zeszyt Naukowy.

Akcesja Polski, Litwy, Łotwy i Estonii do Unii Europejskiej w 2004 roku two-
rzyła nową sytuację geopolityczną i ekonomiczną w subregionie bałtyckim. Bałtyk stał 
się praktycznie wewnętrznym morzem Unii Europejskiej. Nowa sytuacja geopolityczna 
wpłynęła na podjęcie zainicjowanych przez Parlament Europejski działań na rzecz przy-
gotowania regionalnej strategii dla regionu bałtyckiego. Pod koniec 2007 r. Rada Euro-
pejska zwróciła się do Komisji Europejskiej o przygotowanie strategii Unii Europejskiej 



8  

dla regionu bałtyckiego do czerwca 2009 roku i założenia takiej strategii zostały zapre-
zentowane.

Strategia dla regionu Morza Bałtyckiego stała się wiodącym tematem szczegóło-
wym podejmowanym w pierwszym dniu obrad XXV Sejmiku Morskiego oraz w pierw-
szej części Zeszytu Naukowego. Przedstawiono w niej między innymi koncepcję Euro-
py Bałtyckiej ujętej w twórczości naukowej i publicystycznej profesora Jerzego Zale-
skiego, wybitnego geografa i ekonomisty, który tak nazwał i naukowo opisał ten region 
Europy. Ponadto scharakteryzowano również gospodarkę, handel i transport bałtycki 
w pierwszej dekadzie XXI wieku oraz związki między naturą a kulturą w rozwoju Eu-
ropy Bałtyckiej. 

Poza tematyką bałtycką zarówno w trakcie dyskusji sejmikowych, jak i w publikacji 
naukowej, ważne miejsce zajmują problemy gospodarki morskiej Pomorza Zachodniego.

W  drugiej części zaprezentowano tematykę dotyczącą Środkowoeuropejskiego 
Korytarza Transportowego łączącego region bałtycki ze środkową i południową Euro-
pą. Znalazły się w nim artykuły poruszające między innymi problemy korytarzy trans-
portowych w świetle nowych koncepcji Komisji Europejskiej, udziału portów zachod-
niopomorskich w koncepcji autostrad morskich czy możliwości zwiększenia gospodar-
czego wykorzystania rzeki Odry.

Trzecią część poświęcono pierwszemu na Bałtyku terminalowi LNG w Świnouj-
ściu. Przedstawiono dotychczasową praktykę w zakresie gestii transportowej w mor-
skich dostawach LNG. Dokonano analizy i wstępnej oceny dotychczasowych działań 
związanych z realizacją terminalu gazowego na terenie portu Świnoujście.

W czwartej części zaprezentowano pozostałe problemy polskiej gospodarki mor-
skiej w kontekście bałtyckim, dotyczące między innymi polskiego rybołówstwa mor-
skiego oraz lokalnych portów morskich.

Zarysowana tematyka merytorycznej zawartości Zeszytu Naukowego poświęco-
nego obradom XXV Sejmiku Morskiego wskazuje na jej ważność i aktualność. Uczest-
nictwo zarówno w części dyskusyjnej, jak i publikacyjnej przedstawicieli wielu środo-
wisk naukowych zajmujących się problematyką morską (z Gdańska, Gdyni, Olsztyna, 
Szczecina, Warszawy), licznego grona praktyków gospodarczych (przedstawicieli ar-
matorów oraz portów morskich), reprezentantów władz państwowych i  samorządo-
wych, pozwoliło na kompleksowe, wieloaspektowe i rzetelne przeanalizowanie proble-
mów będących przedmiotem debaty na Sejmiku Morskim.

Andrzej S. Grzelakowski, Piotr Niedzielski, Michał Pluciński

Wstęp
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FRANCISZEK GRONOWSKI
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SEJMIKI MORSKIE  

GENEZA, CELE, RZECZYWISTOŚĆ

Motto
Żeby Polska była Morską
(pobożne życzenie)

Geneza

Nie miejsce tu na szeroką analizę historyczną. Pozostawiam to historykom gospo-
darczym, politologom i socjologom społecznym. Wspomnę jedynie stan wojenny 1981 
roku, późniejsze zmiany społeczno-gospodarcze, Okrągły Stół, legalizacja „Solidarno-
ści”, wyraźna erozja systemu politycznego.

Druga połowa lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku w Polsce to kumulacja zda-
rzeń zapowiadających istotne zmiany. Wystarczy wspomnieć nowatorską ustawę o dzia-
łalności gospodarczej z 1988 roku (autorstwa M. Wilczka i M. Rakowskiego). Na prze-
łomie lat 1989–1990 zapoczątkowano zasadniczą transformację systemową. W sferze 
polityczno-ustrojowej, ustrój socjalistyczny (tzw. dyktatura proletariatu), został poko-
jowo zmieniony w demokratyczny parlamentaryzm. W sprawach ekonomiczno-spo-
łecznych następuje centralne planowanie na rzecz społecznej gospodarki rynkowej (tak 
pierwotnie zapisano w dokumentach).
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Te radykalne zmiany samej istoty państwa, jego struktur organizacyjno-zarząd-
czych, roli centrum i  samorządów terytorialnych (lokalnych) itd. miały się docierać 
w praktyce. Właściwie to procesy te nie zakończyły się do dziś dnia, mimo że od tego 
czasu minęło już 20 lat.

W procesach tych istotne miejsce zajmowała szeroko pojęta gospodarka morska, 
której praktycznym wyrazem miała być polityka morska państwa, dokumentowana re-
gulacjami prawno-parlamentarnymi, organizacyjno-rządowymi czy też budżetowo-fi -
nansowymi. Pojawiło się wiele pytań i niewiadomych, a główne z nich dotyczyło kre-
owania polityki morskiej (cele, formy, środki): czy jest to domena wyłącznie państwo-
wych organów centralnych (parlament, rząd), czy również organów terenowych i sa-
morządowych? Kwestie te stawiały wiele pytań i wyzwań „ludziom morza” – organi-
zacjom zawodowych, stowarzyszeniom, instytucjom pozarządowym, środowiskom na-
ukowym, społecznym itp. W praktyce sprowadziło się to do przyjęcia określonej posta-
wy: świadomych współtwórców i decydentówlub biernych obserwatorów przyszłych 
zdarzeń.

Dochodzimy tu do genezy organizowania Sejmików Morskich (początkowo wca-
le nie planowano ich jako corocznych). Głównym ich inicjatorem była Rada Morska 
Stowarzyszenia PAX, a praktycznymi organizatorami w poszczególnych latach oddzia-
ły wojewódzkie tej organizacji: szczeciński, koszaliński, słupski, gdański i elbląski. Radą 
kierował do końca swojego życia Jerzy Goliński, najbardziej zasłużony dla idei Sejmi-
ków Morskich (SM). Kierując prężnym ośrodkiem myśli morskiej przy szczecińskim 
Oddziale PAX J.  Goliński swoim zapałem przyciągnął wiele osób, które podjęły się  
kontynuowania tego „zbożnego” celu, zwłaszcza ze środowiska naukowego. Stopnio-
wo do grona współorganizatorów SM dołączyli: Związek Miast i Gmin Morskich oraz 
poszczególne samorządy terytorialne z pasa nadmorskiego – od Świnoujścia po Elbląg.

Nie chodzi tu o wystawianie laurek osobowych, ale koniecznie trzeba zapisać jesz-
cze jedno nazwisko – Krzysztof Puc. To on przyjmował na siebie największy trud or-
ganizacyjny (częściowo również i programowy) „dopięcia” spraw wszystkich Sejmików 
Morskich (z dzisiejszym – jubileuszowym włącznie).

Mimo, że pierwotnie nie zakładano corocznych spotkań, to przekształciły się one 
w trwające do dziś sejmikowanie „ludzi morza”.

Cele

Bogaci w doświadczenia z odbytych Sejmików Morskich, cele te najogólniej moż-
na przedstawić następująco:
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a) stworzenie całkowicie niezależnego forum dyskusyjno-opiniodawczego na temat 
węzłowych problemów morskich, tych bieżących, jak i perspektywicznych,

b) forma społecznej konsultacji, z udziałem szerokiego grona ludzi zainteresowanych 
sprawami morza, zarówno teoretyków, jak i praktyków,

c) uwrażliwić opinię społeczną na korzyści z dostępu do morza,
d) poszerzanie tak zwanej świadomości morskiej społeczeństwa, nie tylko ludzi za-

mieszkałych w pasie nadmorskim, ale wszystkich obywateli,
e) próba oddziaływania, przez wypracowane oceny i wnioski, na tak zwane czynniki 

decyzyjne (centralne, samorządowe, regionalne i lokalne) przy kreowaniu polityki 
morskiej kraju.

Jedną z  myśli przewodnich była próba aktywizacji organów samorządowych 
do stworzenia zrębów regionalnej polityki morskiej (tzw. ferment morski). Na tema-
tykę i cele SM uzupełniający i korygujący wpływ miały ważne wydarzenia minionych 
lat. Na przykład po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku, na pierw-
szy plan wysunęła się morska tematyka unijna w relacji z Polską.

Tematykę pierwszego Sejmiku Morskiego w  1985 roku narzuciło samo życie, 
a nie z góry założone cele programowe. Problemy poruszane na kolejnych Sejmikach 
skrótowo przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Tematyka Sejmików Morskich w latach 1985–2009

I SM Słupsk 1985 Bilans spraw morskich oraz polityka morska państwa. 
W komunikatach i dyskusji bardzo szeroki wachlarz zagadnień 
morskich

II SM Szczecin 1986 Szeroka tematyka morska w ujęciu „Port – miasto – region – kraj”
III SM Gdańsk–Sopot 
1987

Harmonizacja potrzeb i interesów polskiego morza i kraju; 
4 główne referaty

IV SM Koszalin 1988 Problemy ochrony morza i wybrzeża oraz gospodarki morskiej 
w drugim etapie reformy gospodarczej

V SM Elbląg 1989 Morze w gospodarce narodowej; rola państwa w kreowaniu polityki 
morskiej; problemy Zalewu Wiślanego i związki Elbląga z morzem

VI SM Słupsk 1990 Turystyka morska oraz wykorzystanie walorów turystyczno-przyrod-
niczych Wybrzeża Środkowego

VII SM Świnoujście 1991 Przemiany gospodarcze i społeczno-polityczne współczesnego świata 
– wyzwaniem i szansą dla polskiej gospodarki morskiej

VIII SM Sopot 1992 Polska a Europa Bałtycka
IX SM Koszalin 1993 Przekształcenia strukturalne i własnościowe 

zachodzące w polskiej gospodarce morskiej
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cd. tabeli 1

X SM Krynica Morska, 
Elbląg 1994

Państwo i samorządy terytorialne w polityce morskiej
ponadto podsumowanie pierwszego jubileuszu 
(X-lecia Sejmików Morskich)

XI SM Słupsk 1995 Powojenne półwiecze polskiej gospodarki morskiej – ocena wielo-
wątkowa

XII SM Szczecin, 
Łukęcin 1996

Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju transportu 
morsko-lądowego Polski

XIII SM Gdańsk 1997 Polska myśl bałtycka; oprócz naukowców-teoretyków ważne wystą-
pienia przedstawicieli województw nadmorskich

XIV SM Szczecin 1998 Poświęcony w całości edukacji morskiej w Polsce
XV SM Kamień Pom. 
1999

Małe porty morskie oraz ich otoczenie lokalne i regionalne

XVI SM Kołobrzeg, 
Grzybowo 2000

Żegluga i porty morskie w perspektywie integracji Polski z Unią Eu-
ropejską

XVII SM Gdańsk, Hel 
2001

Turystyka szansą rozwoju społeczno-gospodarczego regionu nad-
morskiego (powraca ponownie pod obrady po dziesięciu latach)

XVIII SM Gdańsk, 
Jastarnia 2002

Społeczno-gospodarcze skutki przemian własnościowych i organiza-
cyjnych w gospodarce morskiej; sytuacja ludzi morza

XIX SM Gdańsk (Ko-
penhaga) 2003

Europa Bałtycka – region współpracy i integracji (wizytacja rewitali-
zacji starych części portu kopenhaskiego)

XX SM Darłowo (Nexö) 
2004

Gospodarka morska w Polsce w latach 1985–2004 (drugi jubileuszo-
wy sejmik): m.in. porty, żegluga, turystyka, ochrona środowiska natu-
ralnego, edukacja morska); krótka wycieczka na Bornholm

XXI SM Elbląg (Kalinin-
grad) 2005

Współpraca w euroregionie a rozwój lokalny; wodolotem do Kali-
ningradu – rekonesans i ocena szans współpracy z tym regionem

XXII SM 
Świnoujście 
(Ystad) 2006

Dwa lata polskiej gospodarki morskiej w Unii Europejskiej; wizytacja 
głównego połączenia promowego Polski ze Szwecją (Skandynawią)

XXIII SM 
Kołobrzeg 2007

Myśl morska w XXI wieku

XXIV SM 
Gdynia 2008

Poświęcony głównie dziewięćdziesiątej rocznicy powstania 
polskiej marynarki wojennej; wykorzystanie funduszy unijnych 
w branżach gospodarki morskiej; udział w uroczystym otwarciu 
Trasy Kwiatkowskiego

XXV SM 
Szczecin 2009

Europa Bałtycka: przeszłość – teraźniejszość – nowe wyzwania 
(trzeci jubileusz SM – 10, 20, 25)

Na uwagę zasługuje również przyjęta formuła spotkań sejmikowych, która miała 
umożliwić osiągnięcie określonych celów. Podobnie jak  w przypadku każdej konferen-
cji, formułę Sejmików Morskich można sprowadzić do pięciu głównych form:
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a) referaty problemowe, poświęcone głównemu tematowi danego sejmiku,
b) specjalnie opracowane komunikaty, będące uzupełnieniem i uszczegółowieniem re-

feratów problemowych,
c) złożone na piśmie teksty z wypowiedzi,
d) żywe głosy w dyskusji na sali obrad,
e) wypracowane wnioski i postulaty, przekazywane właściwym adresatom.

Na szczególne podkreślenie zasługuje atmosfera Sejmików Morskich pozwalająca 
na niczym nieskrępowaną wymianę poglądów i myśli nurtujących środowiska zawodo-
we, naukowe i praktyków. Podsumowując pierwszy jubileusz SM (dziesięciolecie w El-
blągu w roku 1994) stwierdziłem, że Sejmiki Morskie stanowią „ożywcze źródło”, które 
wpisało się na trwale w polski pejzaż morski.

Cały dorobek intelektualny SM został utrwalony w  specjalnych zeszytach (to-
mach), odpowiadających kolejnym Sejmikom Morskim. Jest to trwały materiał archi-
walno-historyczny (biblioteka morska).

Rzeczywistość

Spójrzmy, jakie wartości wnosiły Sejmiki Morskie do naszej morskiej rzeczywi-
stości – chodzi tu o stronę intelektualną i praktyczno-wdrożeniową. Trudno tu mówić 
o praktycznych wdrożeniach, ponieważ Sejmiki Morskie jako społeczne forum dysku-
syjne, nie miały takich uprawnień. Można jednak wskazać na pośredni wpływ formu-
łowanych wniosków na ostatecznie podejmowane decyzje na szczeblu centralnym, re-
gionalnym czy też lokalnym. Znacznie więcej można napisać o dorobku intelektualnym 
i społecznym. Obejmuje on między innymi:
a) zdefi niowanie pojęć i treści takich określeń jak „gospodarka morska” czy „polityka 

morska państwa”;
b) sprecyzowanie pojęcia „świadomość morska narodu”, pewnym tego wyrazem jest 

fakt uczestnictwa w SM kilkunastu tysięcy osób;
c) wpływ na kształtowanie współczesnej polskiej myśli morskiej;
d) zebranie na zasadzie dobrowolności, na SM licznego grona naukowców i praktyków;
e) inspirowanie i  aktywizowanie w  sprawach morskich organów samorządowych 

i władz lokalnych całego pasa nadmorskiego, od Świnoujścia do Elbląga („silne re-
giony to silne państwo”);

f ) lansowanie metodycznego, kompleksowego, podejścia do spraw morskich, a nie tyl-
ko tematyczno-wycinkowego.
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Zdaję sobie sprawę z pewnej „ułomności” takiej oceny rzeczywistości, lecz mój su-
biektywizm podpowiedział mi taką ocenę.

Na koniec chciałbym przekazać rodzaj przesłania – przestrogi, jaką napisał sekre-
tarz króla Zygmunta Augusta w 1573 roku, senator Dymitr Sulikowski, w dziełku Roz-
mowa kruszwicka. Oto ona:

„Każdemu panu i narodowi więcej na morskim państwie zależy niźli na ziemskim. 
Kto ma państwo morskie, a nie używa go albo da sobie wydzierać, wszytkie pożytki od sie-
bie oddala, a wszytkie szkody na się przywodzi:

 – z wolnego niewolnikiem się stawa,
 – z bogatego ubogim,
 – ze swego cudzem,
 – z pana kmieciem – co jest sprawność wielka i głupstwo”

Smutne to, że po pięciu wiekach sentencja ta nic nie straciła ze swojej aktualności. 
Chciałbym, by motto które zamieściłem na wstępie: Żeby Polska była Morską, nie było 
tylko pobożnym życzeniem.

MARITIME ASSEMBLIES – ORIGIN, OBJECTIVES, REALITY

Summary

Th e article presents the rationale for creation of Maritime Assemblies – wholly independent 
discussion and opinion forum dealing with crucial maritime issues, both current and future. 
It has also been emphasised what values Maritime Assemblies have introduced into the Polish 
maritime reality

Translated by Franciszek Gronowski
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ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO

NR 589 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 49 2010

ANDRZEJ S. GRZELAKOWSKI
Akademia Morska w Gdyni

REGION MORZA BAŁTYCKIEGO
STRATEGIE ROZWOJU

Region Bałtycki na tle Europy i świata – czynniki 
i uwarunkowania jego rozwoju

Region Morza Bałtyckiego (RMB) rozpatrywany wieloaspektowo, czyli zarów-
no pod względem gospodarczym jak i politycznym, geografi czno-przestrzennym oraz 
etniczno-kulturalnym, należy do  grupy regionów o  znacznym stopniu heterogenicz-
ności. Zwyczajowo przyjmuje się, że tworzy go dziewięć krajów tak zwanych nadbał-
tyckich, które mają granice morskie oraz obszary morskie na Bałtyku. Różnią się one 
znacznie od siebie pod wieloma względami, nie tylko poziomem rozwoju ekonomicz-
nego i struktury potencjału wytwórczego określającego dynamikę wzrostu PKB i do-
brobytu społecznego, ale również innowacyjnością i konkurencyjnością oraz indywi-
dualną zdolnością do rozwoju nowych form aktywności gospodarczej, czyli kreowania 
biznesu przez tworzenie przyjaznego klimatu prawno-ekonomicznego i instytucjonal-
nego dla potencjalnych inwestorów i już działających fi rm.

Różnice te, będące rezultatem wielu różnorodnych uwarunkowań bezpośrednio 
i  pośrednio oddziałujących na  ich rozwój, splotem historycznych, geopolitycznych, 
ekonomicznych, społecznych i  kulturowych czynników, nie powinny być traktowa-
ne jako bariera utrudniająca konieczny dalszy, pogłębiony rozwój współpracy krajów 
nadbałtyckich. Wręcz przeciwnie. W nich samych nadal tkwi duży potencjał rozwoju 
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nowych, efektywniejszych form współpracy (komplementarność). Powszechnie uwa-
ża się jednak, że różnice te powinny być wykorzystywane lepiej niż dotychczas w celu 
wspomagania procesów wzrostu i kooperacji w układzie wewnętrznym 1.

Procesy te wpisują się bowiem w widoczne w tym regionie megatrendy, takie jak po-
stępująca integracja europejska i globalizacja rynków energii, towarów i usług oraz zmie-
niający się status międzynarodowy Rosji jako partnera gospodarczego i politycznego.

Zjawiska te zostały wprawdzie wykorzystane po 2004 roku, czyli w pierwszej bez 
mała pełnej postintegracyjnej fazie rozwoju tego regionu, co zaowocowało wysoką dy-
namiką jego wzrostu. Region ten należał wówczas do jednego z najbardziej dynamicz-
nie rozwijających się, ale jednocześnie najsilniej zróżnicowanych pod względem ekono-
micznym i społecznym regionów Europy 2.

Koniunktura ta trwała zaledwie niepełne cztery lata i zakończyła się w 2008 roku 
pod wpływem czynników wewnętrznych (strukturalnych) i międzynarodowych, wywo-
łanych światowym kryzysem fi nansowym, który objawił wiele słabości tkwiących w sys-
temach gospodarczych krajów tego regionu. Okres kryzysu i recesji, który rozpoczął się 
w sierpniu 2008 roku i głęboko dotknął wiele krajów RMB, a głównie tak zwane kraje 
bałtyckie, daje jednak asumpt do oceny i benchmarkingu tego regionu, opartych na kry-
tycznej analizie podstawowych czynników wzrostu konkurencyjności oraz głównych 
dźwigni jego zrównoważonego rozwoju. Tego typu wszechstronna i rzetelna ocena RMB 
została dokonana w 2009 roku w kolejnym raporcie przygotowanym z inicjatywy Nordic 
Investment Bank, Nodnic Council of Ministers oraz Baltic Development Forum 3.

W raporcie tym i wielu międzynarodowych analizach dotyczących rozwoju go-
spodarczego i społecznego RMB, z racji jego ścisłych powiązań z układem krajów nor-
dyckich i tym samym z Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) jest zazwyczaj 
postrzegany w szerszym kontekście, czyli nie dziewięciu, ale z reguły jedenastu państw. 
W takim ujęciu obejmuje on: 1) kraje bałtyckie: Estonię, Łotwę i Litwę; 2) kraje nor-
dyckie: Danię, Szwecję, Norwegię, Islandię i Finlandię; 3) północne Niemcy – landy: 
Hamburg, Szlezwik-Holsztyn i Meklemburgię-Pomorze Przednie; 4) północne woje-
wództwa Polski – pomorskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie; 5) więk-
szą część bezpośrednio sąsiadujących z  Bałtykiem regionów Północno-Zachodniego 

1 Baltic Sea Region, Th e role of civil society organisations and social partners in improving regional coope-
ration and identifying a regional strategy, resolution and report of European Economic Area Consultative 
Committee, ref. DI 35/2009, Brussels 2009, s. 9. 

2 Por. A.S. Grzelakowski, Rozwój handlu i transportu w regionie Morza Bałtyckiego, raport, „Namiary 
na Morze i Handel” 2008, nr 16/768, s. 9–10.

3 State of Region Report 2008. Sustaining Growth at the Top of Europe, NIB, NCM, BDF, prepared 
by Ch.H.M. Ketels Copenhagen–Helsinki 2009. 
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Obwodu Federalnego Rosji. Tak (szerzej) postrzegany RMB jest zamieszkały przez 
57,5 mln osób, z w tym 45% mieszkańców żyje w krajach nordyckich 4.

Łączna liczba zatrudnionych wynosi 27,7 ml osób i wzrasta (w 2007 roku aż o 0,5 
mln osób). Region wytwarza PKB na poziomie 1450 mld euro, w tym udział krajów 
nordyckich wynosi około 73%, północnych landów niemieckich – 14% i spada, pół-
nocno-zachodniej Rosji – 5,3% (tendencja rosnąca), krajów bałtyckich – 4% (stabiliza-
cja) i północnych regionów Polski – zaledwie 2,6% przy nieznacznie rosnącej tenden-
cji 5. Dynamikę wzrostu PKB w RMB w ostatnich dziesięciu latach na tle porównań 
międzynarodowych przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1. Dynamika wzrostu PKB w RMB (na bazie rocznej) w relacji do innych regionów świata
Źródło: dane statystyczne Eurostatu (2008) i IMF (2008), 

za State of Region Report 2008…, s. 11.

Z przedstawionego wykresu jednoznacznie wynika, że dynamika rozwoju gospo-
darczego RMB w całym analizowanym okresie była wyższa od tempa wzrostu krajów 
grupy NAFTA i UE-15. Zbliżona była do dynamiki rozwoju gospodarki światowej, od-
wzorowując w dużym stopniu podstawowe tendencje, jakie występowały na skalę glo-
balną, co  świadczy o  wysokim stopniu otwartości – globalizacji tego regionu. Nale-
ży jednakże podkreślić, że w latach 2000–2006 tempo wzrostu PKB krajów RMB wy-
przedzało tempo wzrostu światowego, a potem było już niższe.

4 W RMB odnotowuje się jednakże postępujący spadek liczby ludności. W końcu 2008 r. zmniejszy-
ła się ona o 50.tys. w stosunku do roku poprzedniego, głównie na skutek odpływu ludności z krajów bał-
tyckich i północnego regionu Rosji. Nieznaczny wzrost liczby mieszkańców w krajach nordyckich nie jest 
w stanie zrekompensować tych ubytków. 

5 State of Region Report 2008…, s. 7. 
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Jego pozycja na  tle pozostałych regionów Europy pod względem liczby ludno-
ści i wielkości PKB per capita kształtowała się relatywnie wysoko (rysunek 2). Z rysun-
ku wynika, że RMB wśród czterech regionów europejskich zajmuje drugą, po regionie 
Wysp Brytyjskich (BI), pozycję pod tym względem.

Legenda: CE – Centralna Europa, BI – Wyspy Brytyjskie, IP – Półwysep Iberyjski

Rys. 2. RMB na tle pozostałych regionów Europy pod względem liczby ludności i wielkości PKB
Źródło: G. Braun, Th e Baltic Sea Region in the Global Economy – development challenges of non-

metropolitan regions, HIE-RO Institute, University Rostock, Presentation 22.04.2009, s. 6.

Analizowany problem ściśle wiąże się z pojęciem dobrobyt społeczny, którego po-
wszechnie stosowanym miernikiem jest wielkość PKB określonego na bazie PPP (pur-
chasing power parity) per capita. RMB trwale zwiększa ten wskaźnik, który plasuje się 
obecnie na dość wysokim poziomie, co przedstawiono na rysunku 3.

Rys. 3. Poziom dobrobytu mierzony wielkością PKB (na bazie PPP) 
per capita w krajach RMB w 2007 roku

Źródło: State of Region Report 2008…, s. 36.



23Region Morza Bałtyckiego – strategie rozwoju 

Rekordowy wzrost tego wskaźnika osiągnięto jednak w 2006 roku i od tego mo-
mentu znacznie zwolniła dynamika jego wzrostu, osiągając w 2007 roku już tylko 4,3%. 
Wprawdzie była ona, dzięki wysokiemu tempu wzrostu PKB w krajach RMB, wyższa 
niż w UE-25, ale różnica między obu wskaźnikami zmniejszała się już od 2005 roku – 
z 2,0%, do 1,7% w 2006 roku, 1,5% w 2007 roku i 1,2% w 2008 roku. Prognozuje się, 
że na skutek kryzysu gospodarczego, który dość silnie dotknął kraje RMB, region ten 
zbliży się pod względem wzrostu tak postrzeganego wskaźnika dobrobytu do pozio-
mu osiąganego przez UE-27, tracąc posiadaną dotychczas przewagę w tym zakresie 6.

Spadek dynamiki wzrostu poziomu dobrobytu społecznego w  RMB ma  wiele 
przyczyn. Nie sposób ich tutaj wszystkich scharakteryzować. Głównym jednak powo-
dem są czynniki natury makroekonomicznej, wskazujące na pogarszający się stopniowo 
– i to niezależnie od kryzysu ekonomicznego – klimat gospodarczy, a przede wszystkim 
wyczerpywanie się w niektórych krajach RMB dotychczasowych, tradycyjnych źródeł 
wzrostu i brak nowych dźwigni rozwoju koniunktury. Zjawisko to syntetycznie zobra-
zowano na rysunku 4.

Rys. 4. Podstawowe wielkości makroekonomiczne dla RMB – dynamika zmian
Źródło: State of Region Report 2008…, s. 14.

Rosnące wskaźniki infl acji, jako skutek utrzymywania nadmiernie wysokiej – 
na poziomie powyżej 10,0% – dynamiki wzrostu PKB, w niektórych krajach (głównie 

6 Por. State of Region Report 2008…, s. 36–37.
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na Łotwie, w Estonii, na  Islandii i Litwie, a  także w Rosji) oraz nasilające się napię-
cia (przegrzanie koniunktury) w sferze fi nansów publicznych i na rachunkach obro-
tów bieżących stworzyły realne wyzwania dla tego regionu, szczególnie silnie zintegro-
wanego z gospodarką światową. Na skutek tego RMB, a przynajmniej nowe kraje UE 
i Rosja, charakteryzujące się innym typem przebiegu cyklu koniunkturalnego niż wyso-
ko rozwinięte kraje nordyckie i Niemcy, były wyjątkowo podatne na wszelkie reperku-
sje wynikające z narastającego światowego kryzysu – najpierw fi nansowego, a następnie 
ekonomicznego (zmieniające się ceny produktów i spadek popytu na wielu ważnych dla 
nich rynkach eksportowych) 7. W rezultacie przyszłość tego regionu, a przede wszyst-
kim jego niektórych subregionów (południowo-wschodniego Bałtyku), uzależniona 
jest w dużym stopniu od dalszego rozwoju koniunktury w gospodarce światowej. Pro-
gnozy nie są jednak dla grupy krajów bałtyckich szczególnie optymistyczne. Przewidy-
wane na 2009 rok wskaźniki wzrostu gospodarczego wskazują, że możliwa jest o wiele 
większa zapaść tych gospodarek niż szacowano to pod koniec 2008 roku (rysunek 5). 

Rys. 5. Dynamika wzrostu gospodarczego krajów i regionów zaliczanych do RMB 
na podstawie rocznego wzrostu PKB (dla lat 2008 i 2009 – szacunki)

Źródło: State of Region Report 2008…, s. 15.

7 Por. A.S. Grzelakowski, Wpływ kryzysu na rozwój rynku TSL – formy i przejawy jego oddziaływa-
nia oraz obecne i potencjalne skutki dla tego sektora, „Biuletyn Polskiej Izby Spedycji i Logistyki” 2009, nr 4, 
s. 5–9. 
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Z analiz prowadzonych przez Bank Nordea wynika, że gospodarka Łotwy, któ-
ra pod koniec 2008 roku skorzystała z pomocy międzynarodowej w wysokości 7,5 mld 
euro, może w 2009 roku skurczyć się aż o 18,0%, Litwy – o 16,0%, a Estonii o 14,0%, 
co  niewątpliwie, poza oczywistymi skutkami ekonomiczno-społecznymi, wpłynie 
na zdolność tych państw do przystąpienia do strefy euro (nie wcześniej niż po 2013 ro-
ku) 8. Słaby popyt krajowy i niewielkie szanse na ożywienie eksportu w tej grupie kra-
jów powodują, że prognozy na 2010 rok są również pesymistyczne; zakłada się między 
innymi spadek PKB Litwy o 4,0%, Łotwy – o 3,0% i Estonii o 2,5% 9.

Pewien niepokój o dalsze konsekwencje kryzysu dla tego regionu wyrażono tak-
że w  raporcie Banku Szwecji (Swedbank – SB) z  września 2009 roku 10. Wskazano 
wprawdzie na postępującą konwergencję w RMB, jednocześnie jednak zaznaczono ko-
nieczność podejmowania dalszych wysiłków na rzecz poprawy klimatu gospodarcze-
go i wzmocnienia działań proinwestycyjnych, nawołując do wdrażania niezbędnych re-
form. Według prognoz SB, RMB, który w latach 2006–2007 wykazywał przeciętną dy-
namikę wzrostu w granicach 3,5–4,0%, rozwijać się będzie w 2009 roku w granicach 
2,2%, a w 2010 jego PKB wzrośnie zaledwie o 1,4%. Będzie to skutkiem nie tylko rece-
sji, niskiej dynamiki wzrostu PKB w krajach bałtyckich, ale przede wszystkim w Niem-
czech (około 0,5%) oraz w krajach skandynawskich, głównie w Danii i Szwecji (1,5% 
w 2009 roku i 1,2% w 2010 roku) 11.

Cechą charakterystyczną, wyróżniającą RMB od  innych wysoko rozwiniętych 
regionów świata, jest jego wysoka konkurencyjność. Według defi nicji M.E. Portera 
z  1990 roku, konkurencyjność jest rozumiana jako poziom produktywności (wydaj-
ności), jaką mogą uzyskać fi rmy w danych warunkach, w konkretnym miejscu (loka-
lizacji). Produktywność jest kluczowym czynnikiem określającym poziom dobroby-
tu, który regiony i kraje mogą ostatecznie uzyskać niezależnie od ich zasobów natural-
nych i odziedziczonych korzyści. Problemem jest jednak jej pomiar i porównywalność 
w układzie międzynarodowym.

W ostatniej dekadzie problem ten rozstrzygnięto, uznając badania prowadzone 
przez World Development Forum (WDF) za pomocą wskaźnika GCI (global competi-
tiveness index) za w pełni obiektywne i satysfakcjonujące. W ostatnim rankingu WDF 

8 J. Tere, Baltic economies may suff er deeper contractions than previously estimated, Nordea Bank, Tal-
lin 2009. 

9 Ibidem. Dopiero w  2011  r. należy się spodziewać w  Estonii wzrostu gospodarczego na  poziomie 
1,5%, a na Łotwie w granicach 2,0%. 

10 http://www.swedbank.analysies.sw., 10.09.2009; por. Russia sharp slowdown and protracted recove-
ry, Swedbank Baltic Sea Analysis 2009, no. 21, s. 3–5. 

11 Ibidem, prognoza dla Polski na 2010 r. wynosi 4,5%, a dla Rosji 5,0–6,5%. 
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2009–2010 – badaniem objęto łącznie 133 państwa – aż cztery kraje RMB plasują się 
w pierwszej dziesiątce najbardziej konkurencyjnych krajów świata, zajmując – według 
wysokości wskaźnika GCI – pozycje od 4 do 7. Są to Szwecja, Dania, Finlandia i Niem-
cy 12. W dalszej kolejności: Norwegia (14), Estonia (35), Polska (46), Litwa (53), Rosja 
(63) i Łotwa (68). W dobie tak dużego kryzysu, jaki ma obecnie miejsce, nawet wysoki 
przeciętny poziom konkurencyjności krajów tego regionu nie wpływa jednak znaczą-
co na poprawę krótkookresowych perspektyw rozwojowych, co najwyżej łagodzi skut-
ki. Należy podkreślić, że ostatecznie czynniki konkurencyjności i zdolności do kreowa-
nia biznesu w tym regionie, postrzegane w dłuższym horyzoncie czasu, mogą dać nowe 
impulsy rozwojowe, skracając drogę tych krajów do osiągnięcia fazy ożywienia gospo-
darczego i przyspieszając szanse wejścia na ścieżkę trwałego rozwoju 13.

Programy rozwoju RMB – stymulowanie zewnętrzne 
procesów wzrostu gospodarczego

Przedstawiona charakterystyka podstawowych tendencji rozwoju gospodarcze-
go RMB w pierwszej dekadzie XXI wieku pośrednio odzwierciedla nie tylko poten-
cjał i strukturę gospodarczą krajów tego regionu oraz główne czynniki wzrostu, ale 
daje również podstawę do określenia ich słabych i mocnych stron. Te, z kolei, mogą 
służyć do  identyfi kacji szans i  zagrożeń rozwoju w  bliższej i  dalszej perspektywie 
(analiza SWOT), stanowiąc punkt wyjścia do budowy strategii rozwoju RMB, po-
strzeganej na tle strategii rozwoju UE i zapisów agendy lizbońskiej. Da to podstawę 
do oceny koniecznego wsparcia RMB ze strony UE i EOG, z jednoczesnym uwzględ-
nieniem jego form, zakresu i źródeł. W syntetycznym zestawieniu w tabeli 1 za po-
mocą mierników strukturalnych i mierników potencjału przedstawiono podstawowe 
mocne i słabe strony RMB.

Szczegółowa analiza słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń rozwoju RMB 
dokonana na początku drugiej połowy obecnej dekady przez Komisję Europejską (KE) 
stworzyła podwaliny do opracowania różnych programów i form wsparcia dla krajów 
tego regionu w ramach nowej perspektywy fi nansowej UE na lata 2007–2013.  Nieza-
leżnie od instrumentów prawno-regulacyjnych – głównie dyrektyw, jakimi posługuje się 

12 Th e Global Competitiveness Index Analyzer 2009–2010, http://www.weforum.org, 9.09.2009. 

13 Według raportu Banku Światowego „Doing Business 2010”, w którym zaprezentowano ranking kra-
jów najbardziej przyjaznych przedsiębiorcom, kraje RMB zajmują następujące pozycje: Dania – 6, Nor-
wegia – 10, Islandia – 14, Finlandia – 16, Szwecja – 18, Estonia – 24, Niemcy – 25, Litwa – 26, Łotwa 
– 27, Polska – 72 i Rosja – 120. Doing Business 2010. Report of the Word Bank Group, Washington 2009.
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KE, istotne znaczenie mają instrumenty ekonomiczno-fi nansowe ujęte w programach 
pomocowych dla tego regionu, które są fi nansowane z budżetu UE 14.

Tabela 1. Charakterystyka mocnych i słabych stron RMB

Mocne strony Słabe strony
mierniki strukturalne

– dobrze rozwinięta fi zyczna infrastruktura 
gałęzi przemysłu sieciowego

– rozwinięty system komunikacji (sieć)
– międzynarodowe systemy 

logistyczno-dystrybucyjne

– geografi czna lokalizacja 
(region peryferyjny)

– duże zróżnicowanie etniczno-kulturalne
– znaczne różnice społeczno-ekonomiczne 

mierniki potencjału
– wysoki poziom kwalifi kacji istniejącego 

kapitału ludzkiego
– sprawny system rozwoju badań i nauki

(R&D)
– światowy poziom konkurencyjności i inno-

wacyjności (klaster innowacyjności)
– istniejący potencjał w sferze współpracy 

gospodarczej – handlu i transporcie

– słabości systemów edukacji
– biurokracja oraz (w wielu krajach) 

słabość struktur prawno- 
instytucjonalnych

– wysoki poziom podatków i opłat 
oraz rosnące koszty pracy

– subsydia i subwencje 

Źródło: opracowanie własne na podstawie G. Braun, op.cit., s. 10.

W budżecie UE na 2008 rok (129 mld euro), ponad 30-krotnie niższym od bu-
dżetów krajów członkowskich, 40,0% wydatków przeznaczono na  politykę rolną, 
35,0% na regionalną (spójności), natomiast na politykę w zakresie badań, innowacyj-
ności i rozwoju przedsiębiorczości o wiele mniej (łączny udział wydatków wyniósł tyl-
ko 8,0%). Większość wydatków związanych z konkurencyjnością jest fi nansowana bez-
pośrednio przez KE, tylko niektóre przekazywane są przez Europejski Bank Inwesty-
cyjny (EBI). RMB partycypuje w zasadzie we wszystkich rodzajach wydatków współ-
fi nansowanych przez UE i w jej programach pomocowych. Szacuje się, że region ten 
będzie otrzymywać co roku z różnych instytucji unijnych około 15 mld euro, z czego 
12,5 mld w formie grantów KE i około 2,5 mld z EBI w postaci pożyczek i kredytów. 
Oznacza to, że udział RMB w puli środków pomocowych UE jest większy niż w PKB 
tego ugrupowania. Otrzyma on również więcej środków z  funduszy strukturalnych 

14 Szeroko omawia je Ch.H.M. Ketels w State of Region Report 2008…, s. 82–85.
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– nieco ponad 10,0% łącznego budżetu UE przeznaczanego na cele polityki struktural-
nej, co oznacza mniejsze zapotrzebowanie krajów RMB na pożyczki z EBI.

Na osiągnięcie celów polityki spójności RMB otrzymywać będzie co roku z bu-
dżetu KE na lata 2007–2013 około 7,6 mld euro, co oznacza podwojenie kwot otrzy-
mywanych w okresie poprzednim (2000–2006). Kraje skandynawskie i Niemcy uzy-
skają przeciętnie o 20,0% mniej z tego źródła niż na początku pierwszej dekady XXI 
wieku, podczas gdy kraje bałtyckie i Polska zwiększą swój udział kilkakrotnie – na przy-
kład Łotwa 4-krotnie, Polska ponad 5-krotnie (rysunek 6).

Rys. 6. Udział poszczególnych krajów RMB w funduszu spójności UE 
w latach 2000–2006 i 2007–2013

Źródło: European Commission, DG Regio 2008 data and fi gures; 
State of the Region Report 2008…, s. 83.

Aktualnie wydatki, które w  części są  pokrywane przez fundusze struktural-
ne, przeznaczane w niektórych krajach RMB na osiągnięcie celów polityki spójności 
są prawie dwukrotnie wyższe niż były dotychczas.

Gros środków pozyskiwanych z UE na realizację celów polityki regionalnej kiero-
wanych jest bezpośrednio do wskazanych regionów w poszczególnych krajach człon-
kowskich, a nie na projekty transgraniczne. Szacuje się, że w RMB ich udział wzrośnie 
do 97,0% w porównaniu z latami 2000–2006, w których środki te stanowiły 92,5%.

W  obszarze międzynarodowej współpracy wspieranej przez KE występują 
w  RMB dwa typy programów: 1) transgraniczne realizowane między dwoma bez-
pośrednimi sąsiadami i 2) międzynarodowe dotyczące większej liczby regionów (ta-
bela 2, rysunek 7). Obecnie KE wspiera 13 transgranicznych projektów oraz mię-
dzynarodowy program Interreg. W  obecnej perspektywie fi nansowej na  projekty 
przewiduje się wydatkowanie kwoty około 375 mln euro (przeciętnie 54 mln euro 
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rocznie), a na program – około 208 mln euro (około 30 mln euro rocznie plus 23 
mln z ENPI) 15.

Należy wspomnieć, że w latach 2000–2006 głównymi liderami projektów (któ-
rych było 129), zatwierdzonych przez KE w  programie Interreg IIIB, były: Szwecja 
(41), Niemcy (35) i Finlandia (26), przy czym w połowie partnerami wiodącymi były 
władze lokalne i regionalne 16.

W  ramach polityki kształtowania dobrego sąsiedztwa UE wspiera fi nansowo 
współpracę między krajami członkowskimi ugrupowania i ich sąsiadami. Na te cele, 
które obejmują różne programy wchodzące w zakres Europejskiego Instrumentu Są-
siedztwa i Partnerstwa (ENPI), przeznacza się obecnie 1,2 mld euro. Ponad 1/3 tych 
środków skierowana zostanie do  RMB. Większość z  nich, to  jest 375 mln ujętych 
w budżecie na lata 2007–2013, czyli około 53 mln euro rocznie, została przeznaczo-
na na  siedem programów transgranicznych w  RMB – na  obszarach sąsiadujących 
z Rosją i Białorusią. Blisko połowę tej sumy przeznaczono na projekty współpracy 
między Polską, Ukrainą i Białorusią. Pozostałe 23 mln euro, o czym już wspomniano, 
stanowi wkład ENPI w bałtycki Interreg, przeznaczony na fi nansowanie współpra-
cy z Norwegią, Rosją i Białorusią. Podstawową listę projektów przedstawiono w ta-
beli 2.

Podstawą prawno-ekonomiczną, określającą zasady współpracy międzynarodo-
wej – transgranicznej w RMB w ramach celu Europejskiej Współpracy Terytorialnej 
(ETC) oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, stanowiącą jedno-
cześnie zasady i kryteria doboru, kwalifi kacji oraz fi nansowania poszczególnych projek-
tów wchodzących w zakres tych form współpracy, jest Program dla Regionu Morza Bał-
tyckiego (BSRP) na lata 2007–2013. Ma on charakter operacyjny, w jego ramach mają 
być podejmowane działania promujące rozwój regionalny przez wspieranie współpra-
cy transnarodowej – terytorialnej. Określono w nim także źródła fi nansowania – Euro-
pejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), ENPI i FN 17.

Program obejmuje swym zakresem 11 krajów RMB, które w ramach tej formuły 
współpracy poszukują najlepszych rozwiązań dla wspólnych problemów.

15 European Neighbourhood and Partnership Instrument określony w programie operacyjnym KE dla 
RMB z 21.12.2007 roku. 

16 Dane te wskazują, że poszczególne regiony bałtyckie w różnym stopniu partycypowały w programie 
Interreg IIIB, przy czym zasadniczo gros projektów koncentrowało się na obszarze południowej Finlandii 
i południowo-wschodnim wybrzeżu Szwecji oraz Meklemburgii-Pomorzu Przednim i Danii. 

17 Baltic Sea Region. Programme 2007–2013. Programme under European Territorial Co-operation 
Objective and European Neighbourhood and Partnership Initiative. Final approved version as of 21 De-
cember 2007. CCI No. 2007 CB 163 PO 020. 
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Tabela 2. Lista najważniejszych projektów realizowanych w RMB w ramach celu ETC 
oraz ENPI w latach 2007–2013

Projekty współpracy
Fundusze 

UE
[mln euro] D

E 
D

K
 

EE
 

FI
 

LV
 

LT
 

PL
 

SE
 

BY
 

 N
O

 
R

U
 

ETC/CBC (IACT Turku)
Nord 34 x x x
Bothnia–Atlantica x x x
Szwecja–Norwegia 37 x x
Centralny Bałtyk 102 x x x x
Estonia–Łotwa 36 x x
Łotwa–Litwa 64 x x
Litwa–Polska 72 x x
Południowy Bałtyk 61 x x x x x
Lubuskie–Brandenburg 125 x x
M-V/Brandenburg–
Zachodniopomorskie

133 x x

ETC/CBC (IACT Viborg)
Öresund–Kattegatt–
Skagerak

112 x x x

Syddanmark–
Schleswig–K.E.R.N.

44 x x

Fehmarnbelt Region 23 x x
ETC/Transnational
Baltic Sea Region 208+23 x x x x x x x x x x x
North Sea Region 139 x x x x
Northern Periphery 35 x x x
ENPI/CBC
Kolarctic 28 x x x x
Karelia 23 x x
Płd.-Wsch. Finlandia–Rosja 36 x x
Estonia–Łotwa–Rosja 48 x x x
Łotwa–Litwa–Białoruś 42 x x x
Litwa–Polska–Rosja 132 x x x

1356

Źródło: opracowano na podstawie List of European Territorial Co-operation (ETC) and ENPI 
programmes in the Baltic Sea Region. Baltic issues. Th e Baltic Region Programme 2007–2013, 

Brussels 2008.
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Rys. 7. Przestrzenny zasięg bałtyckiej współpracy transnarodowej w latach 2007–2013
Źródło: C. Wolfe, EU Strategy for the Baltic Sea Region. Roundtable: How to make the Baltic 

Sea Region an Accessible and Attractive Place, DG. Regional Policy, Presentation, BSSSC 
Annual Conference, Kaunas, 17–19 September 2008, s. 7.

Strategicznym celem programu jest dążenie do przekształcenia RMB w atrak-
cyjne miejsce inwestowania, podejmowania pracy i życia mieszkańców (rysunek 7). 
W ramach tego programu współfi nansowane mogą być projekty z zakresu: 1) wspie-
rania innowacji; 2) wewnętrznej i  zewnętrznej dostępności; 3) Morza Bałtyckiego 
jako wspólnego zasobu; 4) promowania atrakcyjności i  wzrostu konkurencyjności 
miast i subregionów bałtyckich. Jego realizacja przyczyni się niewątpliwie do pogłę-
bienia współpracy bałtyckiej w  jej wymiarze międzynarodowym, regionalnym oraz 
lokalnym, zacieśnienia integracji w  układzie wewnątrzregionalnym oraz zewnętrz-
nym – regionami sąsiadującymi z RMB oraz wspierania wzrostu gospodarczego i po-
ziomu dobrobytu.

Strategia rozwoju RMB – wymiar europejski

Integracja regionalna nie może być postrzegana jedynie w  kategoriach ekono-
micznych – wyłącznie kosztów i korzyści. Równie ważny, jeśli nie najważniejszy, jest 
wymiar współpracy politycznej, a  także kulturalnej i  społecznej. Jest to  szczególnie 
istotny aspekt rozwoju procesów integracyjnych w  takim regionie, jakim jest RMB. 
Ze względu na jego położenie (peryferyjne) oraz sąsiedztwo z Rosją i innymi krajami 
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Europy, znajdującymi się poza sferą UE i NATO, polityczna logika procesu integra-
cji RMB musi mieć charakter kompleksowy. W RMB, jak zresztą we wszystkich tego 
typu zamkniętych układach, występują niekiedy silne elementy rywalizacji i konkuren-
cji, pojawiają się konfl ikty interesów, które mogą w pewnych okresach przeważać nad 
wolą pogłębionej kooperacji. Wszystkie te zjawiska są zarówno szansami, jak i zagroże-
niami dla tego regionu UE, co sprawia, że integracja wewnątrzregionalna i europejska 
– w ramach UE, wymaga poza przedstawionymi formami wsparcia określonych działań 
i impulsów ze strony instytucji unijnych. Mogą one i powinny stanowić istotną dźwi-
gnię rozwoju współpracy bałtyckiej, którą postrzegać należy nie jako alternatywę dla in-
tegracji europejskiej, ale jako proces komplementarny, wspierający procesy integracyjne 
w Europie w ich szerszym rozumieniu 18.

Stąd rodzi się potrzeba poszukiwania nowego modelu współpracy, szczególnie 
w RMB. Wszystko wskazuje, że motorem prointegracyjnych procesów może być po-
głębienie i uatrakcyjnienie różnych form współpracy regionalnej między tymi państwa-
mi. Podejmowane zarówno przez poszczególne kraje RMB, jak i różnego typu insty-
tucje promujące współpracę regionalną we wszelkich możliwych aspektach oraz pod-
stawowe organy UE działania doprowadziły w 2009 roku do opracowania przez KE 
– przy współpracy wszystkich zainteresowanych stron – Strategii Unii Europejskiej dla 
RMB (EU SBSR) 19. W dokumencie oparto się na zintegrowanym podejściu do podsta-
wowych problemów dotyczących tego regionu. Deklarowanym celem strategii jest ak-
tywizacja już istniejącego potencjału, który powstał w RMB w wyniku rozszerzenia UE 
w 2004 roku. Cel ten ma być osiągnięty przez realizację czterech wybranych prioryte-
tów – głównych fi larów strategii. Są to:

 – rozwój RMB jako obszaru ekologicznie zrównoważonego,
 – przekształcenie RMB w strefę dobrobytu i szybkiego rozwoju,
 – uczynienie z RMB dostępnego i atrakcyjnego miejsca do życia i rozwoju działalności,
 – wprowadzenie w RMB wysokich standardów bezpieczeństwa i ochrony.

W ramach każdego z tych fi larów proponowanych jest wiele konkretnych dzia-
łań i przedsięwzięć oraz projektów niezbędnych do osiągnięcia danego celu strate-
gicznego. I tak, można wskazać, że realizacja drugiego priorytetu zakłada między in-
nymi:
a) wykorzystanie potencjału regionu w  zakresie badań i  innowacji przez opraco-

wanie wspólnej strategii innowacyjności dla regionu (programu wspierania 

18 State of Region Report 2008…, s. 24. 

19 European Union Strategy for the Baltic Sea Region, European Commission, DG Regional Policy, 
Brussels 2009. 
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innowacyjności, klastrów i  sieci MSP) oraz usprawnienie procesu wykorzystania 
wyników badań przez patenty (projekt utworzenia sieci naukowej w RMB);

b) wspieranie rozwoju zrównoważonego rolnictwa, leśnictwa oraz rybołówstwa i ry-
bactwa.

W ramach trzeciego priorytetu KE planuje usprawnienie
a) funkcjonowania rynku energii, a w tym ustanowienie zintegrowanego, wewnętrz-

nego rynku energetycznego oraz zwiększenie dostaw energii ze  źródeł odna-
wialnych;

b) połączeń transportowych w regionie bałtyckim, między innymi przez koordynację 
polityki transportowej poszczególnych krajów i inwestycji infrastrukturalnych oraz 
wprowadzenie ułatwień w  zakresie zastosowania efektywnych rozwiązań ze  sfery 
transportu towarowego i logistyki. W tym celu proponuje się wdrażanie projektów 
rozwoju bałtyckich autostrad morskich oraz kolei (Rail Baltica).

W obszarze czwartego priorytetu proponuje się konkretne działania i akcje do-
tyczące bezpieczeństwa morskiego, które powinny się przyczynić do zapewnienia wyż-
szych niż obecnie standardów w zakresie ochrony wód Bałtyku przed zanieczyszcze-
niami ze strony statków i budowy skutecznego sytemu zapobiegania kolizjom morskim 
na tym jednym z najbardziej uczęszczanych akwenów morskich świata 20.

Niepokój budzi fakt, iż na Bałtyku przewozy ropy naft owej już obecnie wyno-
szą około 150 mln ton. Wzrosły one w ciągu ostatnich 15 lat aż siedmiokrotnie i na-
dal dynamicznie rosną (według prognoz w 2015 roku mogą osiągnąć nawet 240 mln 
ton) 21. Dotychczasowe działania, których celem miało być zapewnienie bezpieczeń-
stwa ekologicznego Bałtyku (na przykład wprowadzenie od 2010 roku obowiązko-
wych wymogów techniczno-konstrukcyjnych zbiornikowców czy też powstanie, 
dzięki decyzji Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), tak zwanych szcze-
gólnie wrażliwych obszarów morskich – PSSA), nie spowodowały rozwiązania pro-
blemu. Stąd za pilne należy uznać wprowadzenie wspólnego morskiego systemu mo-
nitorowania i wymiany informacji, w tym systemów wywiadowczych oraz zarządza-
nia, na co wskazano w strategii.

Przy opracowywaniu strategii opierano się na trzech zasadniczych dokumentach: 
1) komunikacie KE w sprawie strategii UE dla RMB przyjętym 10 czerwca 2009 roku; 
2) na planie działania (action plan), w którym określono bezpośrednie, bezzwłoczne 
działania, jakie należy podjąć dla jej realizacji; 3) dokumencie roboczym, w  którym 

20 Por. C. Wolfe, op.cit., s. 4–5; Europe’s Strategy for the Baltic Sea Region, Baltic Strategy Working 
Group, Baltic-Europe + Intergroup – European Parliament 2009, s. 9. 

21 Baltic Sea Region, Th e role of civil society organisations…, s. 12–13. 
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zostały przedstawione przesłanki i uwarunkowania powstania strategii oraz analizy do-
tyczące RMB 22.

Właściwe skoordynowanie i przełożenie celów strategii na plan działania, a na-
stępnie konsekwentne wdrożenie w  życie zadań operacyjnych i  projektów, powinno 
się przyczynić do  szybkiego i  efektywnego osiągnięcia wszystkich uzgodnionych ce-
lów strategicznych, dając podstawy do pogłębienia dotychczasowych form współpracy 
w ramach RMB w relacjach wewnętrznych, to jest w grupie państw-członków UE, i ze-
wnętrznych, to jest w kontaktach z krajami sąsiednimi. Nie bez znaczenia będzie rów-
nież możliwość szerszego włączenia RMB w procesy integracji.

Uwagi końcowe

Region Morza Bałtyckiego, jako peryferyjny, heterogeniczny – w sensie potencja-
łu i możliwości wzrostu, w okresie globalnego kryzysu gospodarczego przeżywa okre-
ślone perturbacje ekonomiczne. Poszczególne kraje z  tego regionu doświadczają ich 
w różnym stopniu, co powoduje, że każdy z nich podejmuje specyfi czną dla siebie stra-
tegię antykryzysową. Jeśli jednak gospodarka globalna, z którą są silnie związane, wkro-
czyłaby w fazę pełnej recesji (czego nadal nie można w pełni wykluczyć), kraje RMB nie 
będą w stanie uniknąć spowolnienia. W sytuacji zaś pojawienia się wyraźnych, trwa-
łych symptomów ożywienia gospodarczego, perspektywy wyjścia z  recesji i przyspie-
szenia procesów wzrostu są dla RMB – z racji jego konkurencyjności i innowacyjności 
oraz stworzonego klimatu makroekonomicznego dla biznesu – szczególnie obiecujące. 
Nie zwalnia to jednak z konieczności dokonywania reform polityki makroekonomicz-
nej, w tym głównie pieniężnej i fi skalnej, w celu stymulowania przede wszystkim ko-
niunktury strony podażowej niż popytowej (na czym obecnie się koncentrują). Przed 
krajami wchodzącymi w skład RMB stoją więc wyzwania zarówno o charakterze eko-
nomicznym, jak i politycznym.

Podejmując działania, kraje RMB powinny unikać, do czego szczególnie zachęca 
faza dekoniunktury, jakichkolwiek działań protekcjonistycznych. Miałyby one bowiem 
w średnim horyzoncie czasu negatywne skutki tak dla nich, jak i całego regionu 23. Po-
winny się raczej koncentrować na działaniach zmierzających do eliminacji nadal istnie-
jących w RMB barier handlowych i innych, utrudniających swobodny przepływ dóbr 

22 Ostateczne przyjęcie strategii wraz z planem działania ma nastąpić w drugiej połowie 2009 r. pod-
czas przewodnictwa Szwecji, dla której będzie to jeden z priorytetów w Radzie UE. Następnie rozpocznie 
się faza implementacji strategii.

23 State of Region Report 2008…, s. 19 i 24.
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i osób oraz ograniczających rozwój rynków. Większy i sprawniej funkcjonujący rynek 
(regionalny, lokalny) jest bowiem wartością samą w sobie. Jest szczególnie ważny w do-
bie odradzającego się na świecie protekcjonizmu, stanowiąc dla zintegrowanego ekono-
micznie RMB bardziej atrakcyjną i efektywną długofalowo propozycję dla inwestorów 
i sfery biznesu niż alternatywna koncepcja rozwoju oparta na kilku względnie atrakcyj-
nych i otwartych na współpracę, jednak małych gospodarek i ich rynków.
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THE BALTIC SEA REGION – STRATEGIES OF ITS DEVELOPMENT

Summary

Th e Baltic Sea Region (BSR) which is peripheral and very heterogeneous in its nature, belongs 
to the group of the most prosperous regions all-over the world. Recently, however, due to its 
deep global economic connections, it has been badly hit by world’s recession and slowdown. 
Not only particular BSR countries and their supporting institutions but EU too, have been 
looking for better and more effi  cient ideas, actions, solutions, projects and programmes to stim-
ulate the region’s integration, enhance its macroeconomic climate, strengthen business attrac-
tiveness and competitiveness and in the end make it much more prosperous. Th e author has 
thoroughly analysed all nowadays existing EU programmes and instruments reinforcing integra-
tion and cooperation among the BSR countries as well as supporting their numerous partner-
ship relations to the neighbouring countries. Th e current economic development of those coun-
tries has been evaluated as well. In that context, the author has focused on a newly elaborated 
and accepted by the EC strategy for the BSR, viewing its main strategic goals and pillars. Th e 
strategy is seen as a vital political EU initiative and strong economic measure able to stimulate 
the BSR evolution in the next decade of 21st century. In the end of this paper, the author has 
briefl y presented some general remarks concerning macroeconomic policy of BSR countries in 
the time of worldwide slowdown as well as their mid-term strategies aiming at overcoming the 
existing weaknesses in creating strong and eff ective BSR market as an integral part of EU com-
mon market.

Translated by Andrzej S. Grzelakowski
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REGIONALIZM BAŁTYCKI W SZERSZEJ 
PERSPEKTYWIE

OTOCZENIA MIĘDZYNARODOWEGO 1

Animatorzy i  organizatorzy jubileuszowego XXV Sejmiku Morskiego trafnie 
określili jego cele, rozpoczynając obrady od  dyskusji „nad koncepcją Europy Bałtyc-
kiej w globalnym otoczeniu”. Postrzeganie regionalizmu bałtyckiego i problemów mor-
skich w szerszej międzynarodowej perspektywie może być inspirujące dla rozwoju my-
śli morskiej i praktyki.

Badania nad wciąż aktualną problematyką regionalizmu bałtyckiego i koncepcją 
Europy Bałtyckiej zostały zapoczątkowane w następstwie procesów transformacji sys-
temowej w Europie, po 1989 roku. Badania przechodziły różne etapy i fazy, uczestni-
czyła w nich także „społeczność sejmikowa”, trwają nadal i są poszerzane o nowe obsza-
ry problemowe i wątki.

Warto przypomnieć, że pierwszy międzynarodowy europejsko-amerykański pro-
jekt badawczy (w którym autor niniejszego artykułu miał zaszczyt uczestniczyć), ko-
ordynowany i sponsorowany przez Law of the Sea Institute University of Hawaii i Sti-
ft ung Wissenschaft  und Polityk z Ebenhausen (RFN), zaowocował obszerną publika-
cją Th e Baltic Sea New Developments in National Policies and International Cooperation 

1 Oryginalny tytuł: Regionalizm bałtycki – w szerszej perspektywie międzynarodowego otoczenia (nowe 
kierunki polityki morskiej, zarządzania rybołówstwem, żeglugą i środowiskiem – w świetle badań zagranicz-
nych ośrodków myśli morskiej).
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(red. R. Platzöder, Ph. Verlaan, M. Nijhoff  Publishers, Haga 1996). Obszar bałtycki 
– region przechodzący przeobrażenia – został przeanalizowany z historycznej perspek-
tywy, skoncentrowano się na problemach statusu prawnego Bałtyku, jego cieśnin i in-
nych obszarów, a także na delimitacji obszarów morskich – z zaznaczeniem roli wysp 
i kwestii regulowania sporów morskich – z perspektywy nowej konwencji NZ o prawie 
morza z 1982 roku. Przedstawiono specyfi czne cechy oraz uwarunkowania użytkowa-
nia i badania zasobów Morza Bałtyckiego, a także ochrony jego ekosystemów – rów-
nież w ujęciu szerszym, porównawczym, sięgając do doświadczeń państw leżących nad 
Morzem Północnym, a nawet australijskich. Przedmiotem analizy były także zagadnie-
nia polityki morskiej głównych państw bałtyckich – z punktu widzenia ich interesów 
narodowych – politycznych i gospodarczych z perspektywy współpracy międzynaro-
dowej na rzecz „wspólnego bezpieczeństwa w regionie Bałtyku”.

Inne, podejmowane także na gruncie nauki polskiej, badania regionalizmu bał-
tyckiego poszerzały o  nowe zagadnienia obszar badawczy. Prace te są  znane spo-
łeczności sejmikowej z  dość licznych publikacji różnych ośrodków akademickich 2, 
a także z „Zeszytów Morskich” wydawanych w Szczecinie. Zachęca to i upoważnia 
do  przybliżenia wybranych zagadnień dotyczących regionu bałtyckiego oraz jego 
otoczenia.

W europejskiej myśli morskiej powracają między innymi refl eksje retrospektywne 
na temat kwestii bałtyckiej w okresie zimnej wojny i później. Godna uwagi jest zwłaszcza 
książka, która ukazała się w 2008 roku w Wielkiej Brytanii pod redakcją Johna Hidena 
i Davida J. Smitha z Bałtyckiej Placówki Badawczej Uniwersytetu w Glasgow oraz Vahura 
Made’a z Estońskiej Szkoły Dyplomacji 3. Tak zwany czynnik bałtycki został przeanalizo-
wany w kontekście polityki zagranicznej b. ZSRR, Wielkiej Brytanii i państw bałtyckich, 
a także polityki Francji i Niemiec Zachodnich wobec tych państw bałtyckich. Ówczesna 
polityka opierała się nie tylko na retoryce, ale także miała swój realny wymiar. Dyploma-
cja zachodnia musiała skalkulować swoje stanowisko wobec dążeń niepodległościowych 
wschodnich krajów bałtyckich (Litwy, Łotwy, Estonii), uwzględniając emigrantów, dysy-
dentów i organizacje międzynarodowe, których pozycja w ostatniej fazie „zimnej wojny”, 
była ważka. „Kwestia bałtycka” była także analizowana w kontekście polityki państw bał-
tyckich na przełomie lat dziewięćdziesiątych XX wieku.

2 Zob. np. Regiony w stosunkach międzynarodowych, red. I. Topolski, H. Dumała, A. Dumała, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009; L. Łukaszuk, Współpraca i spory międzyna-
rodowe na morzach. Wybrane zagadnienia prawa, polityki morskiej i ochrony środowiska, Difi n, Warszawa 
2009, s. 87–107.

3 Th e Baltic Question during the Cold War, red. J. Hiden, V. Made, D.J. Smith, Routledge, Abingdon 
2008.
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Region Bałtycki znajduje się w  określonym otoczeniu międzynarodowym, nie-
kiedy bywa porównywany z  najbliższym subregionem Morza Północnego, bogatego 
w  zasoby energetyczne takich surowców, jak ropa i  gaz. Polityka państw bałtyckich 
jest ostatnio pod silną presją poszukiwania źródeł zaopatrzenia w te surowce ze wzglę-
du na bezpieczeństwo energetyczne. Stąd doświadczenia związane z rolą państwa wo-
bec gospodarki morskiej wśród krajów usytuowanych nad Morzem Północnym – tak-
że w szerszym kontekście problemowym polityki morskiej – mogą być interesujące dla 
państw bałtyckich.

Na  uniwersytecie w  Aberdeen przeprowadzono dość rozległe, także retrospek-
tywne, studia nad kształtowaniem się polityki surowcowej (ropa i gaz) państwa (Wiel-
ka Brytania). W publikacji z 2009 roku, autorstwa Aleksa Kempa 4, podkreśla się, iż 
dopiero dotarcie do ważnych dokumentów archiwalnych umożliwiło pełne odtworze-
nie polityki rządu Wielkiej Brytanii, ukazując szerszy kompleks brytyjskiej polityki 
morskiej. Na tej podstawie ukazano poszczególne etapy tej polityki.

Początkowo wprowadzono ustawodawstwo, które regulowało licencjonowanie 
wydobycia. Podejmowano problemy regulowania kwestii granic morskich na  Morzu 
Północnym. Zastanawiano się także, jaka powinna być rola państwa w dziedzinie go-
spodarki surowcami energetycznymi. Zawierane były pierwsze kontrakty na wydobycie 
gazu i prowadzono wstępne badania nad wydobyciem ropy naft owej. Dalsze zaintere-
sowanie wydobyciem gazu i zawieranie odpowiednich kontraktów wpłynęło na zwięk-
szenie nadzoru państwa i ustalenie „pakietu podatkowego”. Nowym etapem była party-
cypacja państwa: wprowadzono nową politykę licencyjną, a także regulację wydobycia 
(ograniczenia), państwo także miało udział w wydobyciu i podziale zysków. Zmieniają-
ce się warunki na światowych rynkach gazu i ropy wpłynęły zarówno na politykę pań-
stwa w tej dziedzinie, jak i na politykę podatkową i licencyjną. Ustała interwencja pań-
stwa, nastąpiły zmiany w polityce podatkowej. Istotnym czynnikiem w polityce mor-
skiej stały się problemy infrastruktury i gospodarki nadbrzeżnej, a także sprawy ochro-
ny zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska naturalnego.

Społeczność morską regionów Europy, także Europy Bałtyckiej, cechuje wielo-
kulturowość – również morska, kultywująca różne tradycje regionalne bądź narodo-
we, krajowe. W regionie Morza Śródziemnego dotyczy to na przykład Grecji, państwa 
o  dużym potencjale morskiej gospodarki żeglugowej. Rada Europy w  swych założe-
niach programowych i podejmowanych działaniach propaguje i wspiera rozwój różno-
rodności kulturowej, a więc także i tej morskiej 5.

4 A. Kemp, Th e Offi  cial History of North Sea Oil and Gas, Routledge, Abingdon 2009.

5 Zob. Rada Europy, 800 milionów Europejczyków, Biuro Informacji Rady Europy, Warszawa 2006.



40 Leonard Łukaszuk

W Grecji nadal żywą tradycją są rodzinne przedsiębiorstwa żeglugowe. Nowe spoj-
rzenie na Grecję jako lidera w shippingu światowym – z ukazaniem roli greckich fi rm ro-
dzinnych w międzynarodowym biznesie żeglugowym – prezentują autorzy wywodzący 
się z dwóch uniwersytetów Grecji: Egejskiego i Jońskiego 6. Już sama nazwa tych uczel-
ni nawiązuje do morza, co dokumentuje przywiązanie do tradycji i kultury morskiej się-
gającej antyku. W publikacji została przedstawiona analiza obejmująca drugą połowę XX 
wieku. Ukazano podstawowe czynniki dynamizmu przedsiębiorczości morskiej w Gre-
cji w biznesie familijnym, a także organizację, zarządzanie i strategie greckich rodzinnych 
fi rm żeglugowych. Są one znacznie rozproszone, cechuje je jednak silne zaplecze ekono-
miczne, swoista „fi lozofi a biznesu”, właściwy dobór bander, dobre warunki pracy, innowa-
cyjność i konkurencyjność w strategiach inwestycyjnych, stosowanie odpowiedniej me-
todyki przedsiębiorczości w organizacji i zarządzaniu fi rmami żeglugowymi. Tworzone 
są także Grecko-Brytyjskie fi rmy shippingowe. W greckiej gospodarce morskiej istotną 
rolę odgrywa także państwowy kapitał shippingowy. Centrum żeglugowym jest Pireus.

Transport morski w Europie – postrzegany chociażby z greckiej perspektywy ship-
pingu – stał się „greckim paradygmatem”. Badania nad ekonomiką transportu są przed-
miotem dużego zainteresowania, o czym świadczy chociażby wielotomowe wydawnic-
two dostępne także on-line. Morskiemu transportowi Grecji został poświęcony tom 21, 
wydany w 2007 roku pod redakcją A.A. Pallisa 7.

Na temat zagadnień prawnych i ekonomicznych współczesnego shippingu mor-
skiego ukazało się w ostatnich latach kilka znaczących poznawczo, a także w aspekcie 
praktyki prac przeważnie dotyczących shippingu brytyjskiego 8. W  roku 2009 zapo-
wiedziano wydanie kilku monografi i z zakresu międzynarodowego handlu morskiego 
– brytyjskiego oraz norweskiego (jedna pozycja). W publikacjach zajęto się między in-
nymi zagadnieniami frachtu, ubezpieczeń, kolizji i ratownictwa. Ukazały się one, bądź 
się ukażą, w ofi cynie wydawniczej Sweet and Maxwell. Profi l tematyczny i zakres anali-
zowanych problemów świadczy o skali zaangażowania Wielkiej Brytanii w międzyna-
rodowy obrót handlowy na morzach.

6 I. Th eotokas, G. Harlaft is, Leadership in World Shipping. Greek Family Firms in International Busi-
ness, Palgrave MacMilan, Hampshire 2009.

7 Wydawnictwo to  jest sygnowane w katalogach fi rmowych jako Elsevier Book Series on Science Di-
rect Program, red. A.A. Pallis, Maritime Transport, Th e Greek Paradygm. Volume 21 Elsevier Publisher, 
Oxford 2007.

8 Zob. np. O’May on marine insurance, red. J. Hill, Sweet and Maxwell, London 1993; F. Rose, Ken-
nedy and Rose on the law of salvage, British shipping laws. 6th edition, Sweet and Maxwell, London 2001; 
J. Reeder, Brice on maritime law of salvage, Sweet and Maxwell, London 2002; Mardsen – Collisions at sea. 
British shipping laws, red. S. Gault, S. Hazlewood, A. Tettenborn, Sweet and Maxwell, London 2003; G.H. 
Treitel, F.M.B. Reynolds, Carver on bills of lading. British shipping laws, Sweet and Maxwell, London 2005.
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W  polityce morskiej Unii Europejskiej zaznacza się nowy model zarządzania 
ochroną środowiska 9. Jego zapowiedzią było powstanie zielonej księgi, o  której była 
mowa na jednym z Sejmików Morskich (Kołobrzeg 2007). Pojawienie się wielu poważ-
nych, także o charakterze globalnych, problemów związanych z zagrożeniem i ochro-
ną środowiska wymagało podjęcia działań o znacznie szerszym zasięgu. Stąd można za-
obserwować zmniejszenie się roli państw członkowskich Unii Europejskiej w zarządza-
niu ochroną środowiska.

Warto w tym kontekście wskazać prezentowane w najnowszej literaturze świa-
towej zagadnienia dotyczące zachowania i ochrony środowiska biologicznego mórz 
i oceanów, a także gospodarowania zasobami żywymi. A jest to szczególnie znaczące 
dla Bałtyku 10.

Już w roku 2006 Rögnovaldor Hannesson w swym studium o „prywatyzacji oce-
anów” 11, w którym zawarł wiele prowokujących tez, dowodził, że rozwój prawa włas-
ności w  rybołówstwie światowym spowodował ewolucję w  tym „przemyśle”, ukazu-
jąc siły, które ukształtowały instytucje gospodarcze, morskie. Pojawienie się wyłącz-
nych, indywidualnych praw w  „przemyśle rybołówczym” zapoczątkowała rewolucja, 
jaka miała miejsce w międzynarodowym prawie morza po 1970 roku, kiedy to obsza-
ry przybrzeżne kontrolowane przez państwa dla celów rybołówstwa zostały poszerzone 
z trzech do dwustu mil morskich.

Innym czynnikiem, istotnym dla ochrony środowiska i gospodarki morskiej, jest 
globalizacja obejmująca głównie żeglugę morską, jako najbardziej globalny przemysł. 
Ocenia się, że dowolny wybór rejestru (bander) statków bądź rejestrów podwójnych 
ujemnie wpływa na  stan środowiska morskiego, bezpieczeństwo żeglugi i  standardy 
pracy w przemyśle żeglugowym. System open registration, określany także jako fl ags of 
convienience (FOC), jest czynnikiem konkurencji i zachęca państwa do tworzenia nie-
ścisłych przepisów, czyniąc bardziej atrakcyjnymi oferty żeglugowe. Narusza to, z kolei, 
międzynarodowe standardy i  wymagania ustalone w  konwencjach i  porozumieniach 
powszechnie obowiązujących w żegludze 12.

W  Instytucie Studiów Ochrony Środowiska Uniwersytetu Południowej Karoli-
ny (USA) powstała monografi a dotycząca „adaptacyjnego zarządzania” rybołówstwem 

9 S. Baker, Environmental Governance in the European Union, Routledge, Abingdon 2008.

10  Zob. Th e European Environment. State and Outlook 2005, European Environment Agency, Copen-
hagen–Luxembourg 2005, s. 135. Bałtyk został określony jako „w istocie gigantyczny fi ord o słonawej wo-
dzie (brackish) o długości 1500 kilometrów”.

11 R. Hannesson, Th e privatization of the oceans, Th e MIT Press, Cambridge MA 2006.

12 E.R. De Sombre, Flagging Standards. Globalization and Environment, Safety, and Labour Regula-
tions at Sea, Th e MIT Press, Cambridge MA 2006.
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morskim uwzględniającego dynamikę rybołówstwa atlantyckiego 13. Międzynarodowe or-
ganizacje starają się zapobiec przełowieniu wielu atlantyckich akwenów przez ogranicze-
nia połowów niektórych gatunków ryb. Autorka monografi i ukazuje nowe perspektywy 
poznawcze, podbudowane teoretycznie, ułatwiając zrozumienie i zinterpretowanie istoty 
zarówno sukcesu, jak i niepowodzeń w osiąganiu zakładanych celów przez wprowadzenie 
międzynarodowych reżimów mających służyć ochronie zasobów biologicznych morza 14. 
Reżimy wiążą się z polityką morską państw, ich motywem są czynniki ekonomiczne, a tak-
że uwarunkowania konkurencji. Posługując się danymi zaczerpniętymi z  International 
Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT), ujawnia, że w zarządzaniu 
połowami tuńczyka atlantyckiego zastosowano zróżnicowane środki, przy czym dotyczyły 
one zarówno różnych gatunków ryb, jak i tego samego gatunku. W ich stosowaniu nie był 
uwzględniany jednak okres połowów, co może wpłynąć na osłabienie populacji poszcze-
gólnych gatunków. Należy stwierdzić, że za mało uwagi poświęca się temu, by reżimy mię-
dzynarodowe były zmieniane w odpowiednim czasie. Naciski dotychczas wywierane były 
powodowane czynnikami ekonomicznymi, konkurencją oraz przełowieniem Atlantyku. 
Stąd postulowana potrzeba stosowania zasad przystosowanych do sytuacji zarządzania ry-
bołówstwem atlantyckim i poczucia większej odpowiedzialności ze strony państw za do-
konywanie zmian w międzynarodowym zarządzaniu rybołówstwem.

W  ofi cynie „Europa Law Publishing” zapowiedziano wydanie w  2009 roku 
dwóch znaczących monografi i dotyczących europejskiej i nie tylko polityki rybołów-
stwa morskiego w świetle uwarunkowań prawnych. Prace te powstały w Centrum Ba-
dawczym Europejskiego Prawa Środowiska Uniwersytetu w Bremie (RFN) – Research 
Centre for European Environmental Law at the University of Bremen.

Doktor Till Markus w  monografi i dotyczącej polityki i  prawa Wspólnoty Eu-
ropejskiej w  zakresie rybołówstwa morskiego 15 podejmuje próbę objaśnienia zało-
żeń wspólnej (wspólnotowej) polityki rybołówstwa (CFP), uwzględniając zbyt wy-
sokie subsydiowanie tego sektora oraz problemy związane z zarządzaniem nim. Uka-
zał on problemy i  niepowodzenia zarówno w  dziedzinie subsydiowania, jak i  w  me-
chanizmach zarządzania. Starał się ocenić, czy środki polityki CFP są spójne i zgod-

13 D.G. Webster, Adaptive Governance. Th e Dynamics of Atlantic Fisheries Management, Th e MIT 
Press, Cambridge MA 2008.

14 Inną godną uwagi monografi ą ukazującą zarówno istotę, jak i  mechanizmy oraz uwarunkowania 
kształtowania się biologii mórz i oceanów, a także wykorzystywanie produktów organicznych pochodze-
nia morskiego w postaci farmaceutyków, składników dodatkowych artykułów żywnościowych i kosmety-
ków, jest dzieło Susan M. Libes, Introduction to Maritime Biogeochemistry, Elsvier, Amsterdam 2009.

15 Till Markus, European Fisheries Law: fr om Promotion to  Management, Europa Law Publishing, 
Groningen (Holandia) 2009.
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ne z regulacjami prawnymi wyższej rangi – prawnomiędzynarodowymi, powszechny-
mi. Zamierzał także ustalić, jak można osiągnąć większą spójność i zgodność między 
promowaniem i subsydiowaniem a instrumentami zarządzania wspólnotowym sekto-
rem rybołówstwa morskiego. Problemem jest przełowienie zasobów ryb w akwenach 
należących do Wspólnoty. Z  jednej strony próbowano tak zarządzać rybołówstwem, 
by ustanowić i zastosować w praktyce dość skomplikowany system środków służących 
zachowaniu zasobów, kontroli i egzekwowaniu wymogów, a z drugiej – jak zakładano 
– wysoko subsydiowany sektor rybołówczy miał zapewniać dostawę żywności, wzrost 
zatrudnienia, utrzymywać odpowiednią konkurencyjność tego sektora i zapewniać dal-
szy rozwój gospodarczy regionów przybrzeżnych.

Wspólnota Europejska, będąc stroną konwencji NZ o prawie morza z 1982 roku, 
w  pełni podporządkowała się międzynarodowym standardom prawnym i  zasadom 
uprawiania rybołówstwa w wyłącznej strefi e ekonomicznej (EEZ), uwzględniając za-
równo ekonomikę „zrównoważonych połowów”, jak i zachowanie oraz ochronę środo-
wiska morskiego. Wiąże się to z ustalaniem limitów połowowych i rozważnym, prze-
widującym skutki ewentualnego przełowienia, podejściem do gospodarowania zasoba-
mi żywymi mórz. Autor monografi i, Marion Markowski, analizuje te zagadnienia tak-
że w szerszym kontekście międzynarodowym, oceniając nie tylko politykę Wspólnoty 
Europejskiej w tym zakresie, ale również pięciu takich państw nadbrzeżnych, jak Kenia, 
Namibia, Indonezja, Brazylia i Meksyk 16.

W  roku 2009 ma  być opublikowany zbiór podstawowych dokumentów prawa 
morza, ujmujący po raz pierwszy w skondensowanej formie akty prawne – włącznie 
z dokumentami: IMO, regionalnych organizacji rybackich, a także dotyczących bez-
pieczeństwa morskiego, eksploatacji zasobów morskich i inne wchodzące w skład sys-
temu prawnego ukształtowanego przez konwencję NZ o prawie morza z 1982 roku 17. 
Zbiór ten powinien być także spolaryzowany w Polsce.

Zarządzanie zasobami morskimi i  transportem morskim ułatwia od  niedawna 
stale rozwijany i popularyzowany w publikacjach OECD system wykorzystujący tech-
nologie i procedury satelitarne 18. Przegląd już stosowanych systemów obserwacji mórz 
i  oceanów z  kosmosu wskazuje na  szerokie możliwości ich wykorzystania dla celów 

16 M. Markowski, Th e International Law of EEZ Fisheries: Principles and Implementation, Europa Law 
Publishing, Groningen 2009.

17 Th e Legal Order of the Oceans. Basic Documents on the Law of the Sea, red. A.V. Lowe, SAG. Talmon, 
Hart Publishing, Oxford 2009.

18 Space Technologies and Climate Change. Implications for Water Management, Marine Resources and 
Marine Transport, OECD, Paris 2008.
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gospodarki morskiej, bezpieczeństwa żeglugi oraz ochrony środowiska morskiego, 
a także ostrzegania przed katastrofami wywoływanymi przez siły przyrody.

Znaczenie praktyczne technik kosmicznych docenia także Komisja Europejska, 
ukazując – w wydanej w 2008 roku publikacji 19 – wykorzystywanie, zgodnie z między-
narodowym prawem kosmicznym, różnych możliwości ich zastosowania, z europejskiej 
perspektywy regionalnej. W Polsce, Ministerstwo Gospodarki – wraz z kilku uczelnia-
mi i ośrodkami badawczymi, a także innymi zainteresowanymi resortami – podejmu-
je działania zmierzające do szerszego zastosowania technik satelitarnych. Polska współ-
pracuje głównie z  ESA oraz innymi organizacjami europejskimi w  dziedzinie badań 
i wykorzystania tych technik.

Istotnym obszarem działań regionalnych, związanych także z  polityką morską, 
w Europie jest dążenie OECD do utworzenia zintegrowanego systemu transportowe-
go w relacjach rzeczno-morskich, co jest motywowane zarówno względami gospodar-
czymi, ochrony środowiska i bezpieczeństwa, jak i politycznymi 20. Działania te zosta-
ły zapoczątkowane 17 października 1953 roku podpisaniem w Brukseli protokołu po-
wołującego Europejską Konferencję Ministrów Transportu (ECMT), skupiającą obec-
nie 42 zrzeszone państwa członkowskie i siedem państw o statusie państw stowarzyszo-
nych (Australia, Kanada, Japonia, Korea, Meksyk, Nowa Zelandia, USA) oraz Maro-
ko (w charakterze obserwatora). Działania te służą zapewnieniu rozwoju europejskiego 
systemu transportu rzeczno-morskiego o  dużym znaczeniu międzynarodowym, „bu-
dowaniu mostów” między Unią Europejską a  pozostałymi państwami Europy, także 
na płaszczyźnie politycznej. „Misją” ECMT jest pogłębianie refl eksji w wyniku badań 
długofalowych trendów w sektorze transportowym rzeczno-morskim Europy, a także 
studiowanie wpływu na  ten sektor procesów globalizacji. Zadania takie powierzono 
nowo utworzonemu połączonemu centrum badawczemu transportu OECD/ECMT.

Centrum dotychczas zajmowało się badaniem współpracy i  sytuacji na  rynkach 
Renu, Dunaju, Rosji i  Ukrainy; problemami adaptacji i  harmonizacji instrumentów 
prawnych z  zakresu żeglugi, dostępem do  rynków, umowami transportowymi, odpo-
wiedzialnością i odszkodowaniami, podatkami, sprawami socjalnymi oraz możliwościa-
mi uproszczenia i złagodzenia rygorów prawnych. Dotyczyły one także implementowa-
nia decyzji podjętych w Rotterdamie na ogólnoeuropejskiej konferencji o śródlądowym 
transporcie wodnym; harmonizowania warunków socjalnych pracy – na kanwie regulacji 
z sektora morskiego, według standardów ILO; aspektów ochrony środowiska związanych 

19 European trajectories in space law, European Commision 2008.

20 Zob. European Conference of Ministers of Transport (ECMT), Strenghtening Inland Waterway 
Transport. Pan-European Co-operation for progress, OECD Publication Service, Paris 2006.
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z  rozwojem śródlądowego transportu wodnego. Ukazuje to  potrzebę uwzględniania 
w badaniach polityki morskiej, także tej regionalnej, bałtyckiej, również śródlądowych 
powiązań i uwarunkowań wpływających na różne sektory tej polityki.
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THE BALTIC SEA REGIONALISM AND ITS BROAD INTERNATIONAL MILIEU

Summary

In this article the author discusses the above chosen issues in the light of some published new 
studies. Some implications for water management, marine resources and marine transport caus-
es also space technology as useful in the fi eld of the European Union both space and maritime 
policy.

Translated by Leonard Łukaszuk
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GOSPODARKA, HANDEL I TRANSPORT BAŁTYCKI 
W PIERWSZEJ DEKADZIE XXI WIEKU

Region Morza Bałtyckiego stanowi szczególny obszar, zarówno pod względem 
przestrzennym, społecznym, kulturowym, jak i gospodarczym. Ten ostatni aspekt na-
brał szczególnego znaczenia po 2004 roku, kiedy kolejne cztery państwa bałtyckie dołą-
czyły do Unii Europejskiej. Bałtyk tym samym stał się niemalże wewnętrznym akwenem 
UE, tylko jedno bowiem państwo pozostaje poza tym ugrupowaniem. Jednocześ-
nie należy podkreślić szczególny wpływ Rosji na  kształtowanie współczesnej funkcji 
morza, zwłaszcza jako drogi transportu. Kluczowa pozycja Morza Bałtyckiego dla UE 
została podkreślona w 2009 roku w Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bał-
tyckiego (COM 248/2009). Zgodnie z jej zapisami, region to obszar, na którym szcze-
gólną wartość mają:

 – ochrona środowiska,
 – dobrobyt,
 – dostępność i atrakcyjność,
 – bezpieczeństwo 1.

Niestety, strategia jak na razie ma charakter programowy, nie przewiduje się w niej 
bowiem stworzenia dodatkowych narzędzi fi nansowych na  realizację zakładanych 
w niej celów, a jedynie wskazuje się już istniejące (między innymi Fundusz Spójności, 

1 http://www.strategia-baltyk.ukie.gov.pl/www/baltyk.nsf/main? open, 3.09.2009.
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EBI). Należy jednak stwierdzić, że tego typu programy nie stanowią o potencjale roz-
wojowym regionów, a jedynie mogą ów potencjał wspomagać. Podstawowym czynni-
kiem wzrostu gospodarczego pozostaje więc produkcja, handel oraz związany z  nim 
transport. Analiza wskazanych elementów będzie więc kluczowym zadaniem oraz waż-
nym czynnikiem określającym przyszły status Regionu Morza Bałtyckiego (BSR – Bal-
tic Sea Region).

Jak już było podkreślone, Region Morza Bałtyckiego (RMB) stanowi istotny ele-
ment funkcjonowania Unii Europejskiej. Zalicza się do niego osiem z 27 krajów człon-
kowskich, które stanowią około 40% powierzchni oraz 30% populacji Unii Europejskiej. 
W krajach tych wytwarza się około 18% światowej produkcji, stąd pochodzi także bli-
sko 16% światowego eksportu (w tym około 10% eksportu pochodzi z Niemiec). Jedno-
cześnie RMB jest obszarem, na którym występują duże różnice w rozwoju gospodarczym 
między poszczególnymi krajami. Dotyczy to trzech podstawowych elementów: pozio-
mu rozwoju gospodarczego (liczony na przykład jako wartość PKB per capita), dynamiki 
wzrostu (określanej jako roczny przyrost PKB) oraz potencjału gospodarczego – czynni-
ka, który nabrał szczególnego znaczenia w drugiej połowie 2008 roku.

W pierwszym przypadku bez wątpienia mamy do czynienia z dwoma „kategoria-
mi” państw: tak zwanymi starymi członkami UE (Dania, Szwecja, Finlandia, Niemcy) 
oraz tak zwanymi nowymi członkami (Polska, Litwa, Łotwa, Estonia). Pierwsza gru-
pa osiąga poziom około 120 (przy średniej UE wynoszącej 100), natomiast państwa 
drugiej oscylują wokół poziomu 60. Różnica jest więc pokaźna. Jednocześnie moż-
na wskazać na stopniowy wzrost wartości PKB per capita w państwach południowo-
-wschodniego Bałtyku oraz jego spadek wśród starych członków UE. Jest to efektem 
dużo wyższej dynamiki wzrostu PKB, jaka była notowana wśród państw nowo przy-
jętych w ostatniej dekadzie. Szczególnie wysoki poziom wzrostu PKB notowany był 
na Łotwie, Estonii i Litwie. Od roku 2000 nie spadał on poniżej 6%, osiągając okreso-
wo poziom ponad 10% (Łotwa 2005–2007; Estonia 2003, 2006). W tym samym cza-
sie państwa „wyżej rozwinięte” oscylowały na poziomie 4%. Okresowo odnotowywa-
no nawet negatywny wzrost (Niemcy – 2003). Ten, wydawałoby się, uporządkowany 
i jednoznaczny obraz został zburzony w drugiej połowie 2008 roku. Kryzys fi nansowy 
w Stanach Zjednoczonych, który rozprzestrzenił się na obszarze niemalże całego świa-
ta, jednocześnie pociągnął za sobą problemy w innych sektorach gospodarki. Efektem 
tego były i są problemy ekonomiczne wielu państw i branż, a także załamanie świato-
wego handlu (co ma swoje konsekwencje także dla transportu). W czwartym kwarta-
le 2008 roku światowy PKB spadł o 1%, a wartość globalnego eksportu zmniejszyła się 
o 6,5% (rok do roku).
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Wydarzenia te miały swoje odbicie również w krajach bałtyckich, które, dysponu-
jąc różnym, wskazanym już, potencjałem gospodarczym, różnie zareagowały na global-
ne problemy. Z tego też powodu ten czynnik (potencjał) jest tak istotny z punktu wi-
dzenia prowadzonej analizy. Okazało się bowiem, że kraje notujące najwyższe wartości 
wzrostu PKB najmocniej odczuły konsekwencje spowolnienia. Ich duże uzależnienie 
od eksportu (na przykład w Estonii eksport stanowił 92% PKB), „wirtualny” rozwój 
oparty na kredytach i pożyczkach spowodował raptowne załamanie gospodarki. Opisa-
ne zjawisko potwierdzają wyniki osiągane przez państwa bałtyckie w pierwszym kwar-
tale 2009 roku (rysunek 1).

Rys. 1. Wiosenna prognoza Komisji Europejskiej oraz rzeczywista dynamika wzrostu 
PKB w państwach bałtyckich w pierwszym kwartale 2009 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie EC Spring Forecast 2009, Bruksela 2009, 
biura statystyczne państw bałtyckich, Eurostat 2009.

Prezentowane wyniki pokazują, że większość krajów bałtyckich odnotowała spa-
dek PKB w ujęciu rocznym. Co więcej, wyniki okazały się gorsze od założeń wiosennej 
prognozy przygotowanej przez Komisję Europejską. Jedynym odstępstwem był dodat-
ni wynik Polski, lepszy o 2,2 punktu procentowego od prognozy. Podkreślenia zasługu-
je natomiast fakt, że największe spadki dotyczą państw uznawanych przez ostatnie lata 
za liderów rozwoju gospodarczego.

Kluczową kwestią pozostaje perspektywa czasowa, w której nastąpi zmiana ten-
dencji. Zgodnie z przewidywaniami, rok 2009 będzie się charakteryzował negatywnym 
wzrostem światowego PKB, a odbicie powinno nastąpić w 2010 roku. Doświadczenia 
ostatnich miesięcy nauczyły jednak dużego dystansu do publikowanych prognoz i prze-
widywań, trzeba, po prostu, czekać na realne zmiany.
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Elementem ściśle powiązanym z poziomem rozwoju gospodarczego, co już było 
wskazywane, jest wymiana handlowa. Analiza zmian obrotów handlu zagranicznego 
(HZ) państw bałtyckich w okresie ostatniej dekady wskazuje na dynamiczny wzrost 
wymiany (tabela 1).

Tabela 1. Wzrost wymiany handlowej w ujęciu ilościowym i wartościowym 
w Regionie Morza Bałtyckiego

Partner 2000 2008 Wzrost Partner

Region Bałtycki
(bez Rosji)

1189,4 mln ton 1592,9 mln ton 33,9%
Świat

1524,2 mld euro 2660,8 mld euro 74,6%
Region Bałtycki 

(bez Rosji)
764,5 mln ton 1006,5 mln ton 31,7%

UE 27
985,3 mld euro 1734,8 mld euro 76,1%

Rosja
307,4 mln ton 430 mln ton 39,9%

UE 27
86,5 mld euro 278,7 mld euro 222,2%

Region Bałtycki
338,2 mln ton 520,9 mln ton 54,0%

Region Bałtycki
243,5 mld euro 587,7 mld euro 141,4%

Źródło: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/external_trade/introduction, 
20.04.2009.

W okresie od 2000 do 2008 roku, zarówno w ujęciu ilościowym, jak i wartościo-
wym, zanotowano duże wzrosty. Należy przy tym zaznaczyć, że  dużo szybciej rosła 
wartość wymienianych dóbr, co było związane ze zmianami struktury produkcji i kon-
sumpcji państw regionu. Na uwagę ponadto zasługuje fakt, iż relacją handlową rozwija-
jącą się w niemalże najwyższym tempie była wewnętrzna wymiana bałtycka.

W drugiej połowie 2008 roku również w odniesieniu do wymiany handlowej na-
stąpiło istotne spowolnienie, zwłaszcza w relacjach wewnątrzunijnych. Analizując ilość 
dóbr podlegających wymianie handlowej, średni poziom – wynoszący w pierwszej po-
łowie 2008 roku około 80–90 mln ton miesięcznie – spadł w grudniu do wartości 68 
mln ton. Podobne zjawisko obserwowano w Polsce, w której wymiana spadła z około 
16 mln ton do niecałych 12 mln ton miesięcznie. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że naj-
ważniejszymi partnerami handlowymi Polski są kraje europejskie, to właśnie wymia-
na wewnątrz UE uległa najszybszemu ograniczeniu. Realizacja transakcji handlu za-
granicznego ściśle jest powiązana z jeszcze jednym, ważnym obszarem gospodarowania 
– transportem, który nabiera szczególnego znaczenia w Regionie Morza Bałtyckiego. 
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Należy przy tym podkreślić, że określenie „transport bałtycki” jest pojęciem bardzo sze-
rokim i może być różnie interpretowane 2. Wśród podstawowych „wymiarów” bałtyc-
kiego transportu można wskazać:

 – akwen Morza Bałtyckiego (transport morski);
 – obszar Morza Bałtyckiego wraz z terytoriami krajów nadbrzeżnych, jednak z ogra-

niczeniem do regionów nadmorskich – ujęcie szczególnie ważne w przypadku Nie-
miec i Rosji (transport morski, lotniczy oraz lokalnie lądowy);

 – akwen Morza Bałtyckiego wraz z całymi terytoriami państw położonych nad jego 
brzegami (pełen zakres gałęziowy);

 – obszar wodno-lądowy, na  którym realizowane są  procesy wymiany (eksport/im-
port) państw bałtyckich; w praktyce można go odnieść do układów globalnych (pe-
łen zakres gałęziowy).

Co  więcej, współczesny transport, zwłaszcza międzynarodowy, funkcjonuje 
w ramach logistycznych łańcuchów dostaw, dlatego też analiza gałęziowa prowadzo-
na w odizolowaniu od gałęzi dowozowych staje się mało precyzyjna. Z uwagi jednak 
na  zakres niniejszego opracowania, analiza zostanie ograniczona do  funkcjonowania 
portów oraz żeglugi morskiej.

Pierwszym elementem, który pozwala scharakteryzować współczesną żeglu-
gę bałtycką, jest struktura ładunkowa obsługiwanych na  bałtyckich trasach ładun-
ków. Większość stanowią ładunki masowe, eksportowane głównie z terytorium Ro-
sji. Ładunki płynne to  44,2%, a  suche 24,1% bałtyckich przewozów. Drugą grupą 
technologiczną są przewozy ładunków zjednostkowanych, gdzie transport ro-ro wy-
nosi 12,0%, a  kontenerowy 8,7% całkowitych obrotów. Pozostała część dotyczy in-
nych ładunków i sposobów przewozu. Efektem takiego podziału jest ukształtowanie 
się określonej struktury bałtyckiego rynku portowego, na  którym wiodącą rolę od-
grywają porty Szwecji (21,5%), Rosji (19,1%), Finlandii (13,7%) oraz Danii (11,8%). 
W polskich portach morskich obsługuje się 7,2% bałtyckich ładunków morskich. Jed-
nocześnie należy podkreślić, że  struktura portów w  poszczególnych państwach jest 
odmienna. W niektórych przypadkach występuje bardzo duża liczba jednostek cha-
rakteryzujących się relatywnie niskimi obrotami (Szwecja, Dania), z  drugiej istnie-
ją kraje, w których funkcjonuje kilka dużych ośrodków. Najlepszym przykładem jest 
tutaj Rosja, która, zajmując drugie miejsce w rankingu, ma w zasadzie tylko trzy por-
ty – Primorsk, St. Petersburg, Kaliningrad. Co więcej, dwa pierwsze są największymi 

2 Por. M. Matczak, Czynniki wzrostu i bariery rozwoju bałtyckiego rynku transportowego, w: Współ-
czesne przedsiębiorstwo portowe i  żeglugowe, red. H.  Salomonowicz, Wydawnictwo KREOS, Szczecin 
2007, s. 151.
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portami na Bałtyku. Primorsk, port specjalizujący się w eksporcie ropy naft owej, osią-
gnął w 2008 roku 75,6 mln ton przeładunku. St. Petersburg, będący największym por-
tem kontenerowym BSR, obsłużył z kolei 60,2 mln ton, w tym 1,98 mln TEU. Na ko-
lejnych pozycjach na portowym rynku bałtyckim znajdują się: Goeteborg (42,3 mln 
ton), Kłajpeda (29,9 mln ton), Ryga (29,6 mln ton) i Lubeka (29,5 mln ton). Nieste-
ty, problemy ekonomiczne państw bałtyckich przełożyły się na poziom przeładunków 
w portach. Dlatego też w większości ośrodków, w pierwszym kwartale 2009 roku no-
towane były spadki. Dla przykładu, obroty w Helsinkach spadły o 20,2%, w St. Peters-
burgu o 19,0%, a w Kłajpedzie o 17,9%. Pozytywne zmiany zanotowały zaś takie por-
ty, jak Ryga, Gdańsk czy Primorsk.

Rys. 2. Przeładunki największych portów morskich na Bałtyku w okresie 1990–2008 [tys. t]
Źródło: M. Matczak, Gospodarka, handel i transport bałtycki w pierwszej dekadzie XXI wieku, 

XXV Jubileuszowy Sejmik Morski, Szczecin, 12–13 czerwca 2009 r.

Rys. 3. Przeładunki ropy naft owej w największych portach Bałtyku w latach 2003–2008 [mln t]
Źródło: M. Matczak, Transport morski i porty w obsłudze surowców energetycznych na Bałtyku, 

Seminarium „Trans-Port & Energy 2009”, Gdańsk 28.04.2009 r.
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Chcąc zaobserwować zmiany, jakie zachodziły w okresie ostatnich lat na rynku 
portowym Morza Bałtyckiego, należy przyjrzeć się, zgodnie z przedstawioną już struk-
turą, podstawowym grupom ładunkowym oraz wykorzystywanym technologiom. Naj-
ważniejszym ładunkiem na Bałtyku jest ropa naft owa, eksportowana z terytorium Ro-
sji przez jej porty (Primorsk, St. Petersburg) lub za pośrednictwem portów tranzyto-
wych na Łotwie (Ventspils), Litwie (Ryga) lub w Polsce (Gdańsk). Kluczową rolę od-
grywa tutaj jednak port w Primorsku, połączony ze źródłami surowca przez BPS (Bal-
tic Pipeline System). Nominalna przepustowość rurociągu oraz terminalu w Primorsku 
funkcjonującego od 2001 roku wynosi 75 mln ton, co oznacza wyczerpanie się obec-
nie jego możliwości rozwojowych. Ważnym wydarzeniem było więc rozpoczęcie bu-
dowy na początku 2009 roku BPS II, który podłączony ma zostać do portu Ust Luga. 
Dzięki temu możliwości eksportowe rosyjskich portów na  Bałtyku wzrosną o  kolej-
ne 75 mln ton. Może to oznaczać ograniczenie tranzytu przez obce terminale, a także 
wzrost zagrożenia środowiskowego i spadek bezpieczeństwa żeglugi na Bałtyku. W od-
niesieniu do innych portów, zarówno pracujących w tranzycie, jak i importujących su-
rowiec do rodzimych rafi nerii (Szwecja, Finlandia), mówić można o względnej stabili-
zacji przeładunków.

Rys. 4. Przeładunki głównych portów kontenerowych na Bałtyku 
w latach 2000–2008 [TEU]

Źródło: M. Matczak, Th e Baltic Container Outlook 2009, Actia Forum Ltd 2009.

Drugą istotną grupą ładunkową dla funkcjonowania bałtyckich przewozów 
jest węgiel. Surowiec ten również pochodzi w większości z Rosji i jest obsługiwany 
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przez rosyjskie lub sąsiednie porty tranzytowe. Szczególnym przypadkiem jest tu-
taj Polska, która – posiadając własne źródła – była również ważnym eksporterem 
surowca. Analizując zmiany w  poziomie przeładunków węgla, jakie następowały 
w  ostatnich latach, zwrócić uwagę należy na  trzy ważne zjawiska. Pierwszym jest 
budowa nowego portu Ust Luga, który przejął dużą część eksportowanego węgla 
z Rosji, przyczyniając się tym samym do zaniku surowca w portach państw bałtyc-
kich. Najlepszym przykładem jest tutaj port w Tallinie. Przeładunki węgla w estoń-
skim porcie wynosiły 7,5 mln ton w  2006 roku. Po  dwóch latach obroty spadły 
do 314 tys. ton (!). Ostatnim ważnym zjawiskiem jest drastyczne ograniczenie pol-
skiego eksportu węgla, co najbardziej widoczne jest w gdańskim porcie. W najlep-
szym w ostatniej dekadzie 2005 roku port ten obsłużył 6,9 mln ton miału węglowe-
go, a w 2008 już tylko 1,1 mln ton.

Obszarem działalności portów morskich, który szczególnie dynamicznie roz-
wijał się w ostatnich latach, a który również najmocniej odczuł wpływ światowego 
kryzysu, były przewozy kontenerowe. Dynamiczny wzrost wynikał głównie z dwóch 
przesłanek. Po pierwsze, w państwach Europy Środkowej i Wschodniej – przecho-
dzących proces transformacji – znaczącej zmianie uległa zarówno struktura produk-
cji (upadek przemysłu ciężkiego), jak i  wzrósł poziom konsumpcji (dobra wysoko 
przetworzone). Dodatkowo procesy globalizacyjne zachodzące w światowej gospo-
darce spowodowały dynamiczny wzrost udziału technologii kontenerowej w obsłu-
dze ładunków drobnicowych. Drugim czynnikiem był niski, w porównaniu z krajami 
Europy Zachodniej, wyjściowy poziom wykorzystania tej technologii. Dla przykładu, 
wykorzystanie kontenerów w obsłudze ładunków drobnicowych w portach wynosiło 
w 2005 roku: w Niemczech 10,6%, w Finlandii 9,8%, w Szwecji 5,8%. W tym samym 
czasie w Polsce było to jedynie 2,4%. Dzięki temu średnie roczne tempo wzrostu ob-
rotów kontenerowych w bałtyckich portach morskich w latach 2001–2008 wynio-
sło 12,5%, co było wynikiem lepszym od średniej światowej (10,2%). W Polsce było 
jeszcze wyższe, osiągając 18,4%. Rynek kontenerowy gwałtownie zareagował na świa-
towe zmiany, co wynika z globalnego charakteru siatki połączeń i wtórnego znacze-
nia (połączenia dowozowe – feederowe) przewozów bałtyckich. Głównymi rynka-
mi morskich przewozów kontenerowych są: Rosja (27,5%), Szwecja (21,2%), Fin-
landia (20,3%) i Polska (10,8%). Tak dobra pozycja Rosji nierozerwalnie jest zwią-
zana z funkcjonowaniem największego portu kontenerowego Bałtyku, wspominane-
go już St. Petersburga. Kolejne miejsca w rankingu zajmują: Goeteborg (862,6 tys. 
TEU), Kotka (666,4 tys. TEU), Gdynia (610,8 tys. TEU), Aarhus (453,5 tys. TEU) 
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i Helsinki (373,3 tys. TEU) 3. W nich także wyniki obrotów z początku 2009 roku 
świadczą o negatywnych zmianach, co ważniejsze są one dużo głębsze od prezento-
wanych wartości ogólnych. Ruch kontenerów w porcie St. Petersburg spadł w stycz-
niu 2009 roku o 28,0%, w Helsinkach o 16,9%, a w Gdyni o 29,7%. Jednocześnie 
ograniczeniu uległa fl ota kontenerowa obsługująca rynek bałtycki. W okresie ostat-
niego roku (luty 2008–luty 2009) liczba statków kontenerowych zmalała o 28 sztuk, 
w efekcie czego osiągnęła liczbę 119 jednostek. Z uwagi na wycofywanie z użytku 
mniejszych statków w  badanym okresie wzrosła średnia pojemność jednostki, któ-
ra na  początku 2009 roku wyniosła już 841 TEU (658 TEU w  2006 roku). Stra-
tegie redukcji tonażu realizowała większość bałtyckich przewoźników, w  tym lide-
rzy Unifeeder i Team Lines. Jedynie Containerships wprowadził do serwisu kolejne 
dwie jednostki. Przewoźnicy, reagując na negatywne sygnały rynkowe, zmienili rów-
nież swoje strategie funkcjonowania. Część z nich, szukając oszczędności, zdecydo-
wała się na ograniczenie liczby obsługiwanych portów, koncentrując się na głównych 
relacjach (między innymi Team Lines, MSC, Transatlantic, Maersk Line). Unifeeder, 
OOCL czy FESCO-ESF zastosowali inne podejście, poszukując nowych możliwości 
świadczenia usług przewozowych przez rozwój siatki połączeń.

Podsumowując, można wskazać, że miniona dekada była zdecydowanie dobrym 
okresem dla bałtyckiej gospodarki, handlu oraz transportu. We wszystkich tych aspek-
tach uzyskiwano ponadprzeciętne dodatnie wzrosty. Niestety, swoista” iluzoryczność” 
pewnych sukcesów oraz uzależnienie od innych państw okazały się czynnikami, któ-
re w świetle światowych problemów gospodarczych okazały się nietrwałe. Dlatego też, 
jeszcze raz podkreślić należy rolę, jaką odgrywać będzie w przyszłości tak zwany poten-
cjał gospodarczy kraju. Przez pojęcie to można rozumieć wiele elementów, wśród któ-
rych wymienić można tempo transformacji i restrukturyzacji gospodarki, innowacyj-
ność przemysłu, dywersyfi kację źródeł dochodów budżetowych czy też przedsiębior-
czość obywateli.

Zestawienie to nie wyczerpuje oczywiście wszystkich możliwości, jednakże wska-
zuje elementy, które w  poszczególnych państwach zostały zaniedbane. Efektem tego 
było radykalne pogorszenie się koniunktury. Należy mieć nadzieję, że trudna sytuacja, 
w jakiej obecnie znajdują się państwa regionu, stanie się lekcją na przyszłość, a z błędów 
wyciągnięte zostaną odpowiednie wnioski.

3 M. Matczak, Baltic maritime ranking 2009, „Baltic Transport Journal” 2009, no. 4 (30), s. 40.
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THE BALTIC SEA REGION ECONOMY, TRADE NAD TRANSPORT 
IN THE FIRST DECADE OF XXI CENTURY

Summary

Th e Baltic Sea Region (BSR) is the specifi c area of European Union. Today, the sea has the in-
ner-European character, so constitutes the place of dynamic economical, trading and transport 
growth. Unfortunately, two levels of economic development of the Baltic countries are recog-
nized. ‘Old’ EU mamber states, with high level of development and relatively low tempo of 
GDP growth and ‘new’ mamber states, who are still underdeveloped but rapidly limited the gap. 
Th e BSR is also the area of dynamic growth of trade, especially in cross-Baltic relation. Th ese 
trade is served by full range of modes but the crucial position occupied maritime transport and 
seaports. Most important kinds of cargo in the Baltic shipping are liquid (crude oil) and dry 
(coal, grain, ore) bulk or general cargo carried by ro-ro and container vessels. At the same time, 
the leading position on the seaports market is occupied by Sweden, Russia, Finland and Den-
mark. Last decade was a period of gradual growth of seaports turnover, especially in crude oil 
service and container traffi  c. Unfortunately, the global fi nancial and economic crisis had strong 
infl uence on the situation in the Region. Negative growth of GDP, limitation of trade volume 
and value or decrease of seaports traffi  c are the most important eff ects. It is signifi cant important 
to regard these period as the time for change – improvement of eff ectiveness and effi  ciency, costs 
savings or increase of service quality.

Translated by Maciej Matczak
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Ekosystem Morza Bałtyckiego

W Europie Bałtyckiej, obejmującej Region Morza Bałtyckiego (RMB), zrów-
noważony rozwój oznaczający dbałość o  ekosystem, jak nigdzie indziej na  świecie, 
nabiera szczególnego znaczenia i wymiaru. Jeżeli zatem zastanowimy się nad teraź-
niejszością i  przyszłością Europy Bałtyckiej, musimy w  pierwszej kolejności pomy-
śleć o  stanie ekologicznym Morza Bałtyckiego, stanowiącego podstawę wielorakiej 
działalności państw nadmorskich i  źródło dobrobytu ich społeczeństw. Z  tej racji 
ochrona środowiska morskiego staje się imperatywem dla każdego kraju bałtyckiego 
z osobna i dla wszystkich państw regionu łącznie, świadczącym o ich społecznej od-
powiedzialności.

Morze Bałtyckie jest jednym z najbardziej zagrożonych mórz na świecie, cha-
rakteryzuje się wysokim stopniem degradacji środowiska naturalnego, tak ze względu 
na ograniczony kontakt z wszechoceanem i związaną z tym znikomą wymienialność 
wód, jak i  ze  względu na  aktywną i  zróżnicowaną działalność gospodarczą państw 
nadmorskich. Wokół Morza Bałtyckiego jest skupionych dziewięć państw z dobrze 
rozwiniętymi gospodarczo i  wysoko zurbanizowanymi regionami nadmorskimi 1, 

1 W Regionie Morza Bałtyckiego znajduje się 60 dużych miast.
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z  licznymi portami morskimi 2 i dużym ruchem statków 3, ze względu na ożywioną 
intraregionalną i ekstraregionalną wymianę towarową oraz systematycznie wzrastają-
ce przewozy pasażerskie. Morze Bałtyckie należy do akwenów o największej na świecie 
koncentracji linii promowych, na których przewozi się łącznie ponad 100 milionów pa-
sażerów rocznie. W bałtyckich portach morskich przeładowuje się w ciągu roku oko-
ło 700 mln ton różnorodnych ładunków, głównie masowych 4, co stanowi około 15% 
światowych obrotów drogą morską. Dominują w  nich statki do  przewozu płynnych 
i suchych ładunków masowych, których naturalne i techniczne (zewnętrzne) właściwo-
ści mogą być w określonych okolicznościach zagrożeniem dla środowiska morskiego. 
Bałtyckie szlaki żeglugowe należą do najbardziej zatłoczonych w żegludze światowej 5. 
Ze względu na rosnący ruch statków i obrotów towarowych oraz wzrastający ruch pa-
sażerów, w połączeniu ze specyfi ką wynikającą z wewnątrzlądowego położenia, Morze 
Bałtyckie uznane zostało przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO) za szcze-
gólnie wrażliwy obszar morski (Particularly Sensitive Sea Area).

W prowadzonych analizach przewiduje się systematyczny wzrost przytoczonych 
wielkości, między innymi z uwagi na to, że Region Morza Bałtyckiego należy do najbar-
dziej rozwijających się w Unii Europejskiej.

Morze Bałtyckie jest nie tylko obszarem eksploatacji, ale także eksploracji. Tradycyj-
ne i najstarsze formy wykorzystania morza, to jest żegluga morska i rybołówstwo morskie, 
uzupełniane są obecnie przez wzrastającą działalność przemysłową na morzu, polegającą 
na poszukiwaniu i wydobywaniu surowców z dna morskiego, budowie i eksploatacji elek-
trowni wiatrowych i rurociągów podwodnych oraz na montażu kabli podwodnych. Prze-
widywana budowa gazociągu północnego (Nord Stream) na dnie Bałtyku, realizowana 
w interesie dwóch państw regionu, Rosji i Niemiec, może spowodować katastrofę ekolo-
giczną o nieprzewidywalnych skutkach dla wszystkich krajów nadbałtyckich. Wydaje się, 
że względy ekologiczne w ogóle nie były brane pod uwagę przy planowaniu tej inwestycji.

Wzmożona eksploracja mórz wynika głównie z  uszczuplania lub wyczerpywa-
nia się zasobów naturalnych na  lądzie. Morze Bałtyckie nie jest pod tym względem 

2 W regionie jest 408 portów i przystani morskich (w tym 130 obsługujących obroty międzynarodo-
we), zróżnicowanych pod względem wielkości, typów i rodzajów. Por. K. Misztal, Region Morza Bałtyckie-
go i jego porty morskie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego nr 5, Gdańsk 2008, s. 43.

3 Według szacunków Komisji Helsińskiej (HELCOM) w  każdym momencie na  Bałtyku znajduje 
się ok. 2000 statków, a każdego miesiąca jego wody przemierza do 3500 do 5000 jednostek pływających. 
HELCOM Activities 2007 Overview (Baltic Sea Environment Proceedings no. 114), Helsinki Commi-
sion, Helsinki 2008, s. 68. 

4 K. Misztal, op.cit. s. 43. 

5 Gospodarka morska, „Przegląd Statystyczny” 2008, Gdańsk 2008, s. 150.
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wyjątkiem na świecie, jednakże jego wewnątrzlądowe położenie i niewielki obszar, przy 
wysoce rozwiniętej funkcji transportowej, przemawiają za ograniczonym (czy kontro-
lowanym) wykorzystaniem w celach eksploracyjnych.

Bałtyk, będący morzem dziewięciu państw (a pośrednio również śródlądowych 
państw Europy), sprzyja różnorodnym powiązaniom międzynarodowym, nie tylko 
między poszczególnymi krajami, ale i podmiotami gospodarczymi. Postępujące proce-
sy globalizacyjne, integracyjne i regionalizacyjne wymagają holistycznego postrzegania 
mórz i oceanów, jako środowiska zarówno życia, jak i wielorakiej działalności gospo-
darczej, o takim samym znaczeniu jak lądy 6.

Determinanty równowagi ekologicznej 
Regionu Bałtyckiego

Podstawowym warunkiem wszechstronnej uprawy mórz jest zachowanie ich rów-
nowagi ekologicznej i  niedopuszczenie do  obciążenia ekosystemu morskiego ponad 
dopuszczane granice, określane jako pojemność środowiska morskiego lub jego wydol-
ność naturalna 7.

Morze Bałtyckie należy do tych mórz, w których granice pojemności środowiska 
zostały poważnie naruszone. Jak już wspomniano, Bałtyk należy do mórz o bardzo wy-
sokim stopniu zanieczyszczenia. Głównym sprawcą degradacji jego środowiska mor-
skiego są jednak zanieczyszczenia pochodzące z lądu. Stanowią one aż 97% ogółu za-
nieczyszczeń wprowadzanych do tych wód, a jedynie 3% zanieczyszczeń wynika z dzia-
łalności na  morzu 8. Bardzo duży udział w  zanieczyszczeniu wód powierzchniowych 
Bałtyku mają ścieki komunalne i przemysłowe odprowadzane bezpośrednio z zakładów 
przemysłowych lub siecią kanalizacji miejskiej wprost do morza lub przez rzeki. W ta-
kich krajach jak Polska, Rosja, Litwa, Łotwa i Estonia są  to w głównej mierze ścieki 
nieoczyszczone, ze względu na słabe wyposażenie miast nadmorskich i zakładów prze-
mysłowych w urządzenia oczyszczające. Na zanieczyszczenia najbardziej narażona jest 
strefa brzegowa morza. Jednakże substancje toksyczne rozpraszane prądami morskimi 
są przenoszone na znaczne odległości. Ponadto cechuje je odporność na biodegradację 
i środowiskowe procesy oczyszczania.

6 K. Misztal, Globalne otoczenie środowiskowe portów morskich, w: Przedsiębiorstwo w otoczeniu global-
nym, Gdańsk 2008, s. 247–256.

7 K. Misztal, Zrównoważony rozwój portów morskich, w: Zrównoważony rozwój transportu, Gdańsk 2009.

8 http://www.naszbaltyk.pl/zanp.php.
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Niewątpliwie na  stan środowiska morskiego wpływają również porty morskie 
w  wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. Koncentrują one duże ilości róż-
norodnych ładunków, o  zróżnicowanej strukturze asortymentowej i  właściwościach, 
tak natury technicznej (zewnętrznej), jak i naturalnej (wewnętrznej), co jest związane 
z techniką i technologią usług portowych. Obsługują one również różnorodne środki 
transportowe (głównie statki), dowożące i odwożące ładunki w ramach lądowo-mor-
skich łańcuchów dostaw. W basenie Morza Bałtyckiego występuje duża liczba różno-
rodnych portów i przystani morskich, obsługujących ruch pasażerski i towarowy w re-
lacjach międzynarodowych i lokalnych. Głównym składnikiem obrotów towarowych 
tych portów są ładunki masowe.

Bardzo duży ruch statków na Bałtyku jest także źródłem zanieczyszczenia w wyni-
ku wyrzucania różnorodnych odpadów do morza. Znaczenie tego nośnika zanieczysz-
czeń wzrasta w miarę koncentracji statków na niewielkich akwenach morskich. Wyjąt-
kowo niebezpieczne dla środowiska morskiego katastrofy statków, zwłaszcza zbiorni-
kowców, wykazują w ostatnich latach tendencję spadkową na Bałtyku, chociaż ich licz-
ba jest prawie dwukrotnie wyższa niż pięć lat temu 9. Należy to uznać za zjawisko po-
zytywne, zanieczyszczenia olejami lub ropą niosą bowiem ze sobą katastrofalne skutki 
dla środowiska morskiego. Transport morski uznawany jest jednak za najbardziej przy-
jazny środowisku naturalnemu ze wszystkich gałęzi transportu, a zanieczyszczenia mo-
rza i atmosfery powodowane przez statki stanowią niewielki procent wszystkich zanie-
czyszczeń środowiska morskiego, szczególnie zaś wód powierzchniowych (otwartych).

Idea zrównoważonego rozwoju w Europie Bałtyckiej

Ochrona środowiska morskiego w  Regionie Morza Bałtyckiego nabrała pierw-
szoplanowego znaczenia i, jak nigdzie indziej na świecie, silnie integruje państwa nad-
brzeżne. Ochrona wspólnego dobra, jakim jest Morze Bałtyckie, zjednoczyła państwa 
nadbałtyckie jeszcze w okresie istniejących w Europie podziałów politycznych i stano-
wiła pierwsze przejawy procesów integracyjnych na kontynencie europejskim. Proble-
my ochrony środowiska morskiego stały się priorytetem i  niejako podwaliną bałtyc-
kiej współpracy państw. Poczucie odpowiedzialności za  to  środowisko doprowadzi-
ło państwa nadbałtyckie do  podjęcia wspólnych działań już w  latach siedemdziesią-
tych ubiegłego wieku. Efektem porozumienia państw nadbałtyckich było podpisanie 
w 1974 roku w Helsinkach Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza 

9 HELCOM Activities 2007…, s. 68.
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Bałtyckiego (Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea). 
Konwencja ta, jako pierwsza w świecie, zawierała postanowienia dotyczące komplek-
sowego uregulowania problemów zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego (pochodzące-
go ze wszystkich źródeł, to jest ze statków, z lądu i z powietrza). Weszła w życie w 1980 
roku. Głównym jej celem było przywrócenie ekologicznej równowagi Morza Bałtyckie-
go oraz wzmocnienie współdziałania i kooperacji państw regionu.

Europa Bałtycka jest jedynym regionem na  świecie, gdzie idea zrównoważone-
go rozwoju stanowi priorytet w ramach współpracy państw nadbałtyckich. Świadczą 
o tym programy VASAB 2010 i 2010 Plus oraz Agenda 21 dla Bałtyku – Baltic 21.

Zadaniem programu VASAB 2010 i 2010 Plus – Wizje i strategie wokół Bałtyku 
– jest wspieranie współpracy państw nadbałtyckich w celu osiągnięcia zrównoważone-
go rozwoju i spójności przestrzennej 10. Program opiera się na promowaniu aktywnego 
(operacyjnie zorientowanego) planowania przestrzennego, które ma się do tego przy-
czynić, a także wzmocnić współpracę międzynarodową.

Z kolei Agenda 21 11 dla Morza Bałtyckiego – Baltic 21, zakłada, że region bał-
tycki powinien się przekształcić w zintegrowany, dynamiczny i konkurencyjny obszar 
zrównoważonego rozwoju z poszanowaniem społecznie akceptowanych kryteriów śro-
dowiskowych. Realizacja zadań opiera się na  charakterystycznej dla zrównoważone-
go rozwoju zasadzie trójwymiarowości, obejmującej aspekty ekonomiczne, społeczne 
i ekologiczne 12.

U podstaw koncepcji zrównoważonego rozwoju leży idea sprzężenia w jedną ca-
łość zagadnień ekonomicznych, społecznych, ekologicznych i przestrzennych aktywno-
ści ludzkiej. Aktywność ta nie może jednak rozwijać się żywiołowo, lecz powinna być 
poddana kontrolowanym ograniczeniom i sterowanym kierunkom zmian dla dobra nie 
tylko współczesnego pokolenia, ale i potomnych.

Ekologiczne podejście do  mórz i  oceanów pozbawia uzasadnienia występowania 
sztucznych granic w  postaci wód terytorialnych czy wyłącznych stref ekonomicznych. 
Regulacje prawne o charakterze międzynarodowym wykraczają poza te granice, a zasada 
wolności mórz oznacza wolny handel morski i nieograniczony dostęp do każdego portu 
morskiego. W tym rozumieniu morze czy ocean stanowi jednolitą całość i jest wspólnym 

10 Pełny program VASAB 2010 i 2010 Plus znajduje się na www.vasab.org.pl.

11 Program państw bałtyckich (Baltic 21) do 2030 r. w ramach Globalnego programu działań na XXI 
wiek (Agenda 21), będący pokłosiem dwóch Szczytów Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 r. i w Johannesbur-
gu w 2002 r.

12 Model funkcjonowania Agendy 21 w Regionie Bałtyckim szeroko został omówiony w: W. Toczy-
ski, Region Bałtycki. Rozwój przestrzenny, programy, inwestycje, Gdańsk 1999 oraz idem, System monitorin-
gu rozwoju zrównoważonego Polski Północnej w Regionie Bałtyckim, Gdańsk 2003.
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dobrem. Powstrzymanie procesu degradacji środowiska morskiego jest zadaniem wspól-
nym, globalnym, nie ma  charakteru regionalnego czy lokalnego. Jest to  bodajże jedna 
z niewielu spraw współczesnego świata, która łączy, a nie dzieli państwa i społeczeństwa.

Z niniejszych rozważań wynika, iż aby korzystać z dobrodziejstw i możliwości, ja-
kie stwarza dostęp do morza, musimy je chronić, nie tylko w interesie naszego pokole-
nia, ale i następców.
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A SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF BALTIC EUROPE

Summary

Protection of marine environment is a signifi cant task for coastal countries. Th e idea of environ-
mental protection of sea areas gained special attention of the Baltic Sea countries and nowadays 
strongly integrates their eff orts in this scope. Environmentally responsible coastal countries can 
be a factor of sustainable development of whole Baltic Region. Protection of marine environ-
ment constitutes main condition of sustainable development.

Translated by Konrad Misztal



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO

NR 589 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 49 2010

TADEUSZ PALMOWSKI
Uniwersytet Gdański

KONCEPCJA EUROPY BAŁTYCKIEJ
W TWÓRCZOŚCI NAUKOWEJ I PUBLICYSTYCZNEJ 

PROFESORA JERZEGO ZALESKIEGO

Bałtycka tożsamość jest nagrodą wartą zachodu i nie wyklucza poczucia przynależ-
ności do Europy. Bałtycka tożsamość nie zajmuje miejsca tożsamości narodowej i miłości 
ojczyzny. Jest ona jedynie wyrazem prostej prawdy, że obszar Bałtyku jest czymś szczegól-
nym. Jest rzeczywistością, która przetrwała czasy dobre i złe. Jej trwałość jest jeszcze jednym 
źródłem wiary w przyszłość bałtyckiego świata 1.

Region wokół Bałtyku stanowił tradycyjnie obszar silnych związków kulturo-
wych i  ekonomicznych. Handel i  przewozy przez Morze Bałtyckie były rozwinięte 
w przeszłości. Z tych czasów pozostało poczucie sąsiedztwa i podobieństwo struktur 
osadniczych. Rozdarcie polityczne, trwające przez ponad pięćdziesiąt lat – aż do roku 
1989 – na tym obszarze, było przyczyną nikłej koordynacji wspólnych działań.

W roku 1977 Jerzy Zaleski i Czesław Wojewódka wprowadzili do terminologii 
naukowej, dla określenia terytorium lądowego związanego gospodarczo z Bałtykiem, 
pojęcie Europa Bałtycka 2.

1 Autorem cytatu jest Peter Unwin, były ambasador brytyjski w  Kopenhadze, „Baltic Approaches”, 
Michel Russel Publishing Ltd., Norwich 1996.

2 J. Zaleski, Cz. Wojewódka, Europa Bałtycka. Zarys monografi i gospodarczej, Ossolineum, Wrocław, 
Warszawa, Kraków, Gdańsk 1977. 
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Aż do roku 1991 obszar państw bałtyckich był polem konfrontacji trzech ugru-
powań: państw NATO i  EWG (Republika Federalna Niemiec, Dania, Norwegia), 
państw Układu Warszawskiego i RWPG (Niemiecka Republika Demokratyczna, Pol-
ska, ZSSR) oraz państw neutralnych (Szwecja, Finlandia). Dzieliła je bariera odgradza-
jąca dwa systemy społeczno-gospodarcze i militarne. Równowaga opierała się na wza-
jemnym poczuciu zagrożenia kreowanym przez doktryny polityczno-wojenne. Kraje 
leżące nad Bałtykiem cechowało zróżnicowanie etniczne, ustrojowe, kulturowe, wyzna-
niowe, polityczne i ekonomiczne. Czynnikiem splatającym ich losy było wyłącznie po-
łożenie – w całości lub częściowo nad Morzem Bałtyckim. Termin Europa Bałtycka był 
w tym czasie zawężany do roli teoretycznego i subiektywnego instrumentu regionali-
zacji fi zyczno-geografi cznej. Jako kategoria określająca ukształtowany kompleks wza-
jemnych więzi politycznych, społecznych i gospodarczych istniał jedynie w sferze abs-
trakcji.

Monografi a gospodarcza pt. Europa Bałtycka, pióra Jerzego Zaleskiego i Czesła-
wa Wojewódki (1977), stworzyła w polskiej literaturze podwaliny badań nad integra-
cją bałtycką. Jej zamierzeniem było ukazanie wartości ekonomicznych płynących z są-
siedztwa morza, stopnia ich wykorzystania oraz perspektyw zwiększania. Aktywność 
gospodarcza związana z  morzem pobudza i  umożliwia wspólne działania dla dobra 
mieszkających nad nim narodów. Książka dotyczy tej części Europy, która gospodar-
czo wykorzystuje Bałtyk. Choć poświęcono w niej sporo miejsca ogólnej charaktery-
styce krajów, główną uwagę skoncentrowano na zagadnieniach bezpośrednio związa-
nych z eksploatacją morza – na problemach gospodarki morskiej. Praca ta miała cha-
rakter prekursorski, o kilkanaście lat wyprzedziła procesy integracyjne, które w Polsce 
i Europie Środkowej rozpoczęły się dopiero w latach dziewięćdziesiątych XX wieku 3.

W  roku 1991 stary układ geopolityczny uległ zasadniczym przeobrażeniom, 
a tym samym możliwe stało się zerwanie ze sztuczną izolacją bałtyckich sąsiadów. Było 
to jedno z największych wyzwań w ponadtysiącletniej historii państw leżących nad Bał-
tykiem. Wiązało się z przemianami ustrojowymi w Polsce, ze zjednoczeniem Niemiec, 
z odzyskaniem niepodległości przez Estonię, Łotwę i Litwę, a także z umocnienieniem 
roli obwodu królewieckiego (kaliningradzkiego) jako strategicznej bazy wojenno-mor-
skiej Rosji o najwyższej nad Bałtykiem koncentracji potencjału militarnego. Ta nowa 
sytuacja geopolityczna stworzyła szanse i możliwości intensywnej współpracy gospo-
darczej i kulturalnej w tej części Europy.

3 T. Palmowski, Rola regionów transgranicznych w procesie integracji Europy Bałtyckiej, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000, s. 78.
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Państwa wchodzące w skład regionu zwanego tu Europą Bałtycką zdaniem Za-
leskiego to obszar nie tylko przez pół wieku rozcięty „żelazną kurtyną”. Region ten już 
od wielu wieków stanowił swój świat, odgrodzony w pewnym sensie od wielkich wydarzeń 
dziejących się w Europie zachodniej przez tzw. rubież słowiańską (limes sorabicus), bie-
gnącą zrazu, od Lubeki, a później od Szczecina do Triestu. Na niej wygasały albo przynaj-
mniej doznawały wyraźnego osłabienia i opóźnienia nurty reformatorskich idei, innowa-
cyjnych haseł, wynalazków technicznych i cywilizacyjnych przeobrażeń. Dyfuzja „ducha 
Zachodu” przenikała wprawdzie wzdłuż wybrzeża Bałtyku aż po Zatokę Fińską, ale były 
to tylko echa, tym bardziej że jej emisariusze zbyt często posługiwali się mieczem 4.

Na losach ziem okalających Bałtyk, stanowiących jego bezpośrednie zaplecze lądowe, 
zaważyły zrodzone ponad tysiąc lat temu dwa ważne procesy dziejowe: polityczny – które-
go treścią był napór elementu germańskiego na wschód, i gospodarczy – odzwierciedlający 
dążenie do podporządkowania wyżej rozwiniętym państwom zachodniej Europy ziem wo-
kółbałtyckich, jako stałego dostawcy surowców. Obydwa te procesy, wiążące się ze sobą, spo-
wodowały, że strategia polityczna państw nadbałtyckich miała z reguły charakter defen-
sywny. Państwa te, każde odrębnie, wyczerpywały swe siły w wyniszczającej walce obron-
nej, bądź o integralność swych granic a nawet (jak Finlandia i Polska) o swoją egzysten-
cję, bądź o utrzymanie pozycji względnie pełnoprawnego partnera handlowego (jak Szwe-
cja i Dania) wobec potęg gospodarczych, także pozabałtyckich (Anglia, Holandia). I jeden, 
i drugi aspekt niósł groźbę pozbawienia państw bałtyckich suwerenności, w sensie nie tyl-
ko uzależnienia ich od interesów obcych, lecz nawet niekiedy ich likwidacji, jako podmio-
tów prawa międzynarodowego.

W  roku 1993 Zaleski wskazywał na  zmuszenie Europy Bałtyckiej do  wejścia 
w fazę poszukiwań wyboru własnej drogi i potrzeby określenia koncepcji na przyszłość. 
Zdefi niowanie stanowiska związane było z dramatycznym w swym wyrazie procesem 
dezintegracji Europy Wschodniej z jednej strony, a cementującą się integracją Europy 
Zachodniej – z drugiej. Już wtedy na okalającym Bałtyk lądowym terytorium zaplecza, 
pokrywającym się w przybliżeniu z obszarem zlewiska rzek uchodzących do tego mo-
rza (około 1,5 mln km2), dało się zauważyć kiełkowanie nowych idei, poszukiwanie 
możliwości, oryginalnych, odmiennych od dotychczasowych rozwiązań, których wy-
bór określi przyszłość regionu. Rodziły się zalążki wspólnej strategii działania. Wśród 
państw bałtyckich powstawała wola do tworzenia zrębów ogólnobałtyckiej wspólno-
ty interesów.

4 J. Zaleski, Razem czy osobno? Przyczynek do  koncepcji bałtyckiej wspólnoty regionalnej, Vision and 
Strategies around the Baltic Sea 2010, Centralny Urząd Planowania, Sopot 1993, s. 7.
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Oblicze ziem okalających Bałtyk nie jest pod żadnym względem jednolite. Prze-
ciwnie, ta część Europy jest rozcięta granicami politycznymi, zróżnicowana ustrojo-
wo, etnicznie, językowo i wyznaniowo, różni się warunkami środowiskowymi, stop-
niem rozwoju gospodarczego, stylem i  poziomem życia ludności. A  jednak, mimo 
tych różnic, właśnie nad Bałtykiem, bardziej niż gdziekolwiek, pojawiają się przesłan-
ki wskazujące na niezbędność ścisłej współpracy i integracji wysiłków, dla wypraco-
wania bezpiecznej i niosącej pożądane osiągnięcia przyszłości. Wynikają one z wie-
lu przyczyn.

Z punktu widzenia przyjętych dziś norm w stosunkach międzypaństwowych, 
obecna sytuacja polityczna na Bałtyku zdaniem Zaleskiego straciła swą dawną ostrość 
wyrażającą się w formule dążenia do dominium maris Baltici. Proces odprężenia i za-
nikające dążenia imperialne w  skali globalnej odzwierciedlają się w  układzie stosun-
ków międzypaństwowych w basenie Morza Bałtyckiego. Dziś nie ma niebezpieczeństwa 
wojny. Znikły znad Bałtyku wszelkie oznaki dążeń do ustanowienia jakiegoś rodzaju 
władztwa politycznego. Nie znikło wszelako współzawodnictwo gospodarcze i przybie-
rający na sile wyścig do dobrobytu. Trwa zacięta wojna na kontrakty, licencje, patenty 
i dokumentację know-how. Gdy ustąpił z pola argument siły, zwiększa się rola posiada-
nia własnej koncepcji w postaci konsekwentnej strategii w dziedzinie polityki gospodar-
czej i morskiej 5.

Pojęcie Europa Bałtycka, zdaniem Zaleskiego, zrodziło się z przekonania, że region 
ten, bardziej niż Europa Śródziemnomorska i Atlantycka, jest przestrzennie spójny, m.in. 
tym, że  jest bezalternatywnie związany ze zbiornikiem morskim Bałtyku. Zbiornik ten 
jest właściwie jeziorem śródlądowym. Leży nad nim dziewięć państw, choć z dwóch z nich 
(Niemcy, Rosja) tylko niewielkie obszary nadmorskich regionów są od niego strukturalnie 
uzależnione. Jednocześnie jest rzeczą symptomatyczną, że – pomijając tradycyjne związ-
ki międzyskandynawskie – państwa bałtyckie cechuje dość wyraźna obojętność, jakby nie-
widzialna siła odśrodkowa kierowała ich polityczne i gospodarcze strategie na zewnątrz. 
Na tę dewiację wpłynął niewątpliwie w niemałym stopniu bieg ich losów historycznych 6.

Europa Bałtycka, a więc morze i  jego zaplecze lądowe, tworzy unikatową jednost-
kę regionalną. Tu  znacznie silniej niż gdziekolwiek winien odciskać swoje piętno zwią-
zek i zależność rozwoju państw nadbrzeżnych od losów łączącego je zbiornika wodnego. 
Dziś, gdy wiemy, że postęp gospodarczy i cywilizacyjny jest uwarunkowany stopniem prze-
obrażeń w środowisku przyrodniczym, punktem wyjścia winno być staranie, aby zgodnie 

5 Ibidem, s. 9. 

6 J. Zaleski, Polska w  Europie Bałtyckiej, „Budownictwo Okrętowe i  Gospodarka Morska” 1994, 
nr 9, s. 7.



67

zwrócić baczniejszą niż dotychczas uwagę na wspólną własność – Bałtyk. Regionalne ze-
spolenie sił staje się bowiem warunkiem, bez spełnienia którego nie można w ogóle myśleć 
o zamierzonych, właściwych rezultatach lub wręcz uniknięcia niebezpieczeństwa w przy-
szłości, być może już niedalekiej. Dziś, takich zagadnień jak wykorzystanie wód i dna mor-
skiego, zagospodarowanie wybrzeży oraz ochrona ekologiczna morza, nie można widzieć 
już tylko w aspekcie lokalnym 7.

Bałtyk jest zbiornikiem niewielkim, płytkim, intensywnie wysłodzonym. Jego wy-
brzeża są gęsto zaludnione – 76% całej populacji Europy Bałtyckiej zamieszkuje obsza-
ry nadmorskie w ekwidystancie 100 km od brzegu morskiego. Wszystkie wielkie mia-
sta, w tym potężne aglomeracje portowo-przemysłowe i większość stolic, leżą nad mo-
rzem. Stąd pojawia się konieczność uzgodnienia ogólnego planu zagospodarowania 
wybrzeży i skoordynowania wysiłków w celu przeciwdziałania tworzeniu się nadmor-
skich monstrów urbanistycznych. Większość ujść rzecznych, delt i zatok jest już nie-
omal zabudowana, tworząc ośrodki intensywnej produkcji i emisji zanieczyszczeń ko-
munalnych oraz przemysłowych. Specjalny status regionów nadmorskich i koordynacja 
działań związanych z przestrzennym zagospodarowaniem wybrzeży staje się koniecz-
nością, między innymi z uwagi na zanikanie plaż, zmniejszanie się walorów rekreacyj-
nych, kurczenie się pasa nadbrzeżnych wydm i pochłanianie przez zabudowę miejską 
i przemysłową terenów chronionego krajobrazu.

Eksploatacja biologicznych i  mineralnych zasobów, zagospodarowanie prze-
strzeni, bezpieczeństwo żeglugi, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom Morza Bałtyc-
kiego powinny być poddane wyłącznej kontroli państw nadbrzeżnych. Ze względu 
na  specyfi kę lokalną Bałtyk jest predystynowany do  objęcia go własnymi regional-
nymi normami o charakterze odrębnym od ogólnych zasad międzynarodowych kon-
wencji prawa morza – stwierdza J. Zaleski. Z tego powodu w latach siedemdziesią-
tych XX wieku zostały przyjęte konwencje gdańska (1973) i helsińska (1974). Nie 
spełniły one jednak wszystkich oczekiwań. Zapoczątkowały natomiast proces stano-
wienia norm prawnych dla Morza Bałtyckiego i wskazały, że istnieją trwałe podstawy 
i możliwości, a nawet konieczność opracowania całościowego kodeksu Morza Bałtyc-
kiego. Winien on kompleksowo regulować kwestie związane z prawidłowym wyko-
rzystaniem wód morskich, a zwłaszcza powinny zostać uzgodnione kroki podejmo-
wane na rzecz właściwej organizacji przestrzeni i ochrony ekosystemów bałtyckich 
przed postępującą degradacją 8.

7 J. Zaleski, Razem czy osobno?…, s. 10.

8 Ibidem, s. 14. 
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Wspólnota bałtycka może się zrodzić nie tylko przez wzajemną skoordynowa-
ną eksploatację morza, jego zasobów i  zagospodarowania wybrzeży. Każde z  państw 
ma bowiem własne terytorium, na którym jest suwerenne. Nie obowiązują na nim mię-
dzynarodowe konwencje. Z punktu widzenia wspólnych spraw nie jest jednak obojęt-
ne, co się w obrębie tych granic dzieje. Po pierwsze dlatego, że niemal wszystkie zjawi-
ska mają swą genezę na lądzie, a niektóre procesy zakłócające harmonię środowiska nie 
znają granic, po drugie – wspólne cele wymagają uzgodnień i koordynacji poczynań 
również w dziedzinie polityki wewnętrznej: prawnej, administracyjnej, ekonomicznej, 
a nawet społecznej. Są dziedziny, w których działania – z punktu widzenia interesów 
wszystkich partnerów – można zsynchronizować, zawierając odpowiednie umowy wie-
lostronne. Należą do nich uzgodnienia w zakresie długofalowych programów inwesty-
cyjnych, planowania przestrzennego oraz – co już dotyczy polityki w skali makroeko-
nomicznej – wzajemnych powiązań kooperacyjnych i handlowych.

Poważne bariery to zdaniem Zaleskiego asymetria poziomu gospodarczego, jak 
również „zwichnięta” w ciągu dziesięcioleci struktura kierunkowa i towarowa wymiany 
między państwami bałtyckimi. Różnice są nadal znaczne. W poszczególnych krajach 
występuje także duże zróżnicowanie zapotrzebowanie na energię niezbędną do wytwo-
rzenia 1 tys. USD dochodu narodowego. Zbyt wysokie zużycie energii w polskiej go-
spodarce idzie w parze z degradacją środowiska. Przestarzała struktura produkcji prze-
mysłowej i rolnictwa oraz jej niskie parametry elastyczności wymagają restrukturyza-
cji, która tym bardziej będzie się opóźniać, im mniej znajdzie się szans na przyciągnię-
cie kapitału 9.

Brak umiejętności wykorzystania lub pasywność gospodarzy południowego wy-
brzeża Bałtyku wpływają na utratę zainteresowania nimi Skandynawów. Tak jest mię-
dzy innymi z położeniem tranzytowym Polski. Współfi nansowanie autostrad biegną-
cych z północy na południe i ze wschodu na zachód ułatwiłoby znacznie ruch tranzy-
towy, stanowiąc dogodny transeuropejski szlak przerzutowy osób i towarów. Tak kosz-
towne inwestycje można zrealizować tylko we współpracy, w ramach wspólnego pla-
nu Europy Bałtyckiej, na przykład przez powołanie bałtyckiego banku rozwoju, któ-
ry mógłby zabiegać o pomoc Banku Światowego i różnych fundacji. Oprócz wchodzą-
cych z wolna w stadium praktyczne (Via Baltica, Via Hanseatica), od dawna projek-
towanych, planów budowy sieci autostrad Bałtyk–Balaton–Adriatyk–Morze Egejskie, 
można rozważyć budowę międzynarodowych przystani jachtowych na południowym 
brzegu Bałtyku, baz promowych i lotnisk o odpowiednim standardzie, sieci połączeń 

9 Ibidem, s. 15. 
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i terminali kontenerowych, śródlądowych baz przeładowczych, przystosowanie części 
dróg rzecznych i kanałowych do parametrów europejskich itp. 10

Zintensyfi kowanie związków gospodarczych, choćby zrazu na małą skalę, między 
państwami bałtyckimi pozwoliłoby przełamać stan inercji, zbliżyć je do siebie, stworzyć 
z Bałtyku obszar tętniący życiem, wykorzystać marnotrawioną energię tkwiącą w  in-
wencji ludzi dzielących się swymi pomysłami, doświadczeniami, talentami. Pozwoli-
łoby to wreszcie urealnić współpracę regionalną, do której należy przywiązywać coraz 
większą wagę. Byłby to układ korzystny z każdego punktu widzenia, każdy bowiem po-
szukiwałby w takiej wspólnocie interesów swoich korzyści.

Zaleski wskazał na podstawie doświadczeń, że tego rodzaju zamierzenia realizuje 
się stopniowo, zaczynając od małych, o ograniczonym zakresie. Urzeczywistnienie tej 
wizji jest jednak procesem trudnym i długotrwałym, wymagającym odważnych i wiążą-
cych decyzji. Do tego niezbędne jest między innymi przyjęcie przez rządy państw bał-
tyckich „fi lozofi i myślenia integracyjnego”.

Wiele interesujących i  modelowych rozwiązań w  zakresie współpracy regional-
nej, które mogą być rozszerzone na cały obszar Europy Bałtyckiej, wypracowały pań-
stwa nordyckie, stanowiące już pewien sui generis obszar subzintegrowany. Doświad-
czenia Rady Nordyckiej są cennym kapitałem politycznym, gospodarczym i kulturo-
wym, a  dwujęzyczna część Finlandii – przykładem przenikania się symbiotycznych 
pierwiastków różnych kręgów cywilizacyjnych 11.

Bardzo pozytywnie przez gdańskiego naukowca oceniony został, zapoczątkowa-
ny w  Karlskronie w  1992 roku. program Vision and Strategies around the Baltic Sea 
2010. A Starting Point. Grupy robocze rozpracowujące poszczególne zagadnienia śro-
dowiskowe, transportowe, urbanizacyjne itp. w skali całego regionu mogą przynieść da-
leko idące i pozytywne konsekwencje.

Krokiem we właściwym kierunku było też, zdaniem tego autora, rozpoczęcie w la-
tach dziewięćdziesiątych spotkań premierów (Ronneby 1990), ministrów spraw za-
granicznych (Kopenhaga 1991, Helsinki 1992), ministrów gospodarki przestrzennej 
i ochrony środowiska (Karlskrona 1992) oraz wielu ogólnobałtyckich instytucji i ciał 
pozarządowych: komunalnych, regionalnych, lokalnych, publicznych i  prywatnych 
(Konferencja Bałtyckich Izb Handlowych, Konferencja Turystyki Bałtyckiej, Związek 
Miast Bałtyckich z siedzibą sekretariatu w Gdańsku itp.).

10 J. Zaleski, Polska w Europie Bałtyckiej, „Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska” 1994, 
nr 9, s. 13.

11 J. Zaleski, Razem czy osobno?…, s. 15.
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W roku 1988 została powołana do życia Bałtycka Konferencja Rektorów Wyż-
szych Uczelni. Od  lat ożywioną działalność przejawia Uniwersytet Bałtycki z  sie-
dzibą w Uppsali oraz, uruchomiony w 1991 roku, Instytut Bałtycki w Karlskronie. 
Przedwojenną chlubną tradycję kontynuuje polski Instytut Bałtycki w  Gdańsku. 
Może warto by się zastanowić, czy nie celowe byłoby stworzenie jednego wspólne-
go (mającego swe narodowe oddziały) silnego ośrodka badań i studiów nad Europą 
Bałtycką? 12

Idea Europy regionów reprezentowałaby sobą układ dwustopniowy, w  którym 
ugrupowania regionalne o wysokim stopniu konsolidacji deklarują swą obecność w skła-
dzie Europy jako całości, mającej charakter mniej lub bardziej zwartej „superintegracji”. 
Układ ten powinien się rozprzestrzeniać w model globalny. Taki wizerunek przyszłości 
wzmacnia wizję Europy Bałtyckiej.

Do wypracowania właściwej drogi ku integracji Europy Bałtyckiej potrzebna jest 
koncepcja wyjściowa, czas i pieniądze. W sferze działalności rządowej pofesor propo-
nuje:
a) Powołanie przy poszczególnych rządach instytucjonalnych ciał inicjatywno-konsulta-

cyjnych pracujących nad zdefi niowaniem kluczowych problemów (prawnych, politycz-
nych, ekonomicznych, społecznych) Europy Bałtyckiej jako regionu zintegrowanego.

b) Rozszerzenie stref działania już powołanych grup zadaniowych (mobilność przestrzen-
na, urbanizacja, obszary przygraniczne i konfl iktowe, strefy ekologicznego zagrożenia) 
dla opracowania wspólnych programów synchronizacji i koordynacji prac nad komplek-
sowym planem przestrzennym i funkcjonalnym obszaru Europy Bałtyckiej.

c) Przeprowadzić wstępne konsultacje ministrów fi nansów dla zorientowania się w moż-
liwościach zaangażowania środków w budżetach poszczególnych państw na najbliższe 
lata dla kontynuowania i akceleracji poczynań (jeżeli w sprawach węzłowych uzyska 
się konsensus).

d) Zlecenie ośrodkom badawczym przeprowadzenia studiów nad koncepcją integracji Eu-
ropy Bałtyckiej.

e) Uruchomić aparat informacji i propagandy z zaangażowaniem środków masowej ko-
munikacji społecznej we wszystkich państwach bałtyckich. Szczególną rolę należy przy-
pisać aktywizacji przedstawicielstw dyplomatycznych, którym należy polecić wpisanie 
tego zadania w rejestr ich rutynowych obowiązków.

f ) Rozpatrzeć myśl budowy międzynarodowego centrum Baltic Europe’s Hall, jako ewen-
tualnej przyszłej siedziby Wysokiej Rady Integracji Europy Bałtyckiej, a do czasu jej 

12 Ibidem, s. 16.
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ewentualnego powołania – jako centrum konferencyjnego, ośrodka informacji i  pro-
pagowania myśli bałtyckiej, kultury i wspólnego dziedzictwa, osiągnięć technicznych, 
handlowych itp. Uzgodnić jego lokalizację 13.

W sferze działalności publicznej pozarządowej Zaleski szczególnie akcentuje:
a) Popieranie formowania się publicznych stowarzyszeń i  spontanicznych grup nacisku 

dla propagowania i  tworzenia świadomości „regionalizmu bałtyckiego”. Dla potrzeb 
elit politycznych, intelektualnych i  biznesu wydawanie kwartalnika „Baltic Europe” 
o zasięgu ogólnobałtyckim w wersji dwujęzycznej: angielskiej i języków narodowych.

b) Stworzenie warunków instytucjom naukowym i dydaktycznym w celu organizowania 
systematycznych spotkań, sesji i seminariów naukowych i popularyzatorskich.

c) Pobudzanie i  aktywizowanie organizacji młodzieżowych, sportowych i  kulturalnych 
do inicjowania częstszych spotkań, meetingów, festynów itp. z udziałem sąsiadów nad-
bałtyckich.

d) Popieranie dążeń terytorialnych kół samorządowych do aktywizacji współpracy trans-
granicznej w dziedzinach: handlowej, kooperacji drobnych przedsiębiorstw, ekologicz-
nej, uruchomiania nowych przejść granicznych, turystycznej, kulturowej, sportowej 
etc. według własnych programów lokalnych.

e) Uruchomianie kursów języków obcych (zwłaszcza angielskiego, niemieckiego, szwedz-
kiego, a nawet fi ńskiego) i pomoc w organizowaniu kursów języka polskiego u sąsiadów 
zza miedzy 14.

Czynnik więzi lokalnych stanowi element strategii działania o ważnym znacze-
niu, gdyż wyznacza – przez powiązania regionalne – procesy zmian w dwojakim aspek-
cie: praktycznym i psychologicznym.

Powołanie Rady Bałtyckiej (Litwa, Łotwa, Estonia), choć na razie nie widać dy-
namicznych przejawów jej aktywności, pozwala sądzić, że regionalne związki Bałtów 
od Zatoki Narewskiej po Zalew Kuroński przybiorą na sile i ten mikroregion nadmor-
ski wejdzie na drogę ożywionej i skoordynowanej współpracy.

W Polsce problem współpracy transgranicznej regionów położonych po obu stro-
nach granicy lądowej lub morskiej można odnieść do trzech obszarów: lądowo-mor-
skiego zachodniego – z Niemcami, morskiego – ze Szwecją i Danią, oraz lądowo-mor-
skiego – z Rosją i Litwą.

13 J. Zaleski, Polska w Europie Bałtyckiej…, s. 9.

14 Ibidem, s. 10.
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Trzeba pamiętać: że Szczecin jest naturalnym portem morskim dla potężnej aglome-
racji Berlina i nie powinien utracić tej korzystnej pozycji na rzecz Rostoku. Obiecująco rów-
nież rysują się kontakty Szczecina i Świnoujścia z Ystad i Trelleborgiem w płd. Szwecji 15.

Obszar morskiego pogranicza Środkowego Wybrzeża jest zachęcającym polem 
potencjalnych działań podejmowanych w ramach współpracy euroregionalnej z Danią 
(Bornholm) i Szwecją (Skania). Już mają miejsce spontaniczne kontakty miast i gmin 
nadmorskich po obydwu stronach wąskiej przestrzeni morskiej. Lądowo-morski frag-
ment północno-wschodniej granicy Polski powinien zaś się stać polem współpracy 
z Rosją i Litwą.

Zdaniem Zaleskiego, mimo pozornie marginalnego charakteru obwód królewiec-
ki, może mieć dla dalszego biegu starań integracyjnych niemal kluczowe znaczenie, tym 
bardziej że władze rosyjskie utrzymają na tym terenie ogromną armię i nadal blokują 
przejście polskich jednostek przez Cieśninę Piławską. Zamykają tym samym możliwość 
wykorzystania rybackich i turystycznych szans stojących przed rozciętym granicą Zale-
wem Wiślanym. Od tego też zależy los Elbląga jako portu morskiego. „Bałtyzacja” Kró-
lewca jest jedynym sensownym rozwiązaniem. Takie rozwiązanie uczyniłoby z Zatoki 
Gdańskiej jeden z prężniejszych regionów współpracy transgranicznej polsko-królewiec-
ko-litewskiej 16.

Analizując cele aktywności polskiej polityki zagranicznej po odzyskaniu suweren-
ności w 1989 roku, profesor Zalewski przedstawia zasadniczą refl eksję. Ze wszystkich 
stron świata kierunek północny jest w doktrynie polityki zagranicznej polskiej dyplomacji 
reprezentowany najsłabiej. Nie można przejść do porządku dziennego nad biernością pol-
skiej współczesnej myśli politycznej wobec państw nadbałtyckich. Bałtyk jest morzem pol-
skiego przeznaczenia i nic tego faktu nie zmieni, co więc jest przyczyną braku żywszego za-
interesowania polityką bałtycką? 17

Polska z jej centralnym położeniem, znacznym, zasobnym w surowce terytorium, bli-
sko 40-milionowym potencjałem ludnościowym i energią młodego, szukającego ujścia dla 
swych aspiracji pokolenia, jest jednym z ważniejszych czynników kształtujących losy tej czę-
ści Europy, a przynajmniej nim być powinna. Każda część składowa Europy Bałtyckiej 
usiłuje stworzyć własną wizję rozwoju i swego w niej udziału według własnej racji stanu, 
chcąc, aby była ze zrozumieniem traktowana przez partnerów i przyjęta, o ile nie będzie 
stawać w poprzek lub drastycznie się rozmijać z ich punktem widzenia. Jeśli chcemy, aby 

15 J. Zaleski, Ku wspólnocie Europy Bałtyckiej, Komunikaty Instytutu Bałtyckiego 1993, r. XXX, z. 42, 
Gdańsk s. 152.

16 Ibidem, s. 153.

17 Ibidem.
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nas traktowano poważnie, trzeba dowieść nadbałtyckim sąsiadom, że mają do czynienia 
z przemyślaną i przejrzystą strategią ważnego, liczącego się czynnika, który nie zamierza 
zadowolić się tylko rolą statysty 18.

Polska pozbawiona własnej przemyślanej doktryny w polityce bałtyckiej, będzie – jak 
to nieraz w przeszłości bywało – pionkiem w rozgrywce, tym razem nie militarnej, lecz go-
spodarczej. Przyjaciół trzeba szukać nad Bałtykiem. Politycznie i gospodarczo nie wolno 
nam się od tego morza odsuwać. Europa Bałtycka jest równie ważna, gdyż idzie tu zarów-
no o właściwie rozumianą grę interesów, jak i polską rację stanu 19.

Aktywność Polski w Regionie Bałtyckim wzmocni jej pozycję, będzie wyrazem 
zdrowego instynktu oraz niezależnego i przenikliwego działania. Oferta pogłębienia 
więzi państw bałtyckich, bez intencji jakiejkolwiek dominacji, winna stać się okazją 
do wystąpienia – właśnie ze strony polskiej – z propozycją dalej idącej formuły wzajem-
nego zbliżenia na płaszczyźnie wspólnych interesów politycznych, gospodarczych, kul-
turowych i ekologicznych.

Zaleski stwierdza, że  problemami Bałtyku są  też zainteresowane państwa, które 
choć pozostają na obrzeżeniu Europy Bałtyckiej, mają dość ścisły związek z losami tej czę-
ści Europy. Chodzi o Norwegię, Czechy, Słowację i Białoruś, zwłaszcza te trzy ostatnie, 
które są pozbawione dostępu do morza. Należy je włączyć do programu badań nad koncep-
cją strategiczną rozwoju regionu bądź w postaci aktywnych obserwatorów, bądź – w przy-
szłości – jako członków stowarzyszonych 20.

***
Zarysowana przez Zaleskiego idea wspólnoty Europy Bałtyckiej była – zdaniem 

jej autora – hasłem, ukazującym hipotetyczny sens podjęcia działań na rzecz subintegra-
cji regionalnej państw, które złączone wspólnymi losami znalazły się w specyfi cznej sytuacji 
politycznej, gospodarczej i ekologicznej 21.

Jednak nadal żywe są podziały i nie usunięte rozbieżności między głównymi akto-
rami tej wielkiej gry. Pierwszy z nich to ciągle realne niebezpieczeństwo dogadywania się 
„wielkich” nad głowami „małych”. Nikt bardziej nie powinien być uczulony na to niebez-
pieczeństwo niż Polska, a  dotyczy to  również Finlandii, Litwy, Łotwy i  Estonii, a  na-
wet Danii i Szwecji. Dla Niemców nieograniczony rynek rosyjski jest ekscytującą perspek-
tywą ukazującą zachęcające widoki zbytu długich serii wielu artykułów przemysłowych, 

18 J. Zaleski, Polska w Europie Bałtyckiej…, s. 10.

19 Ibidem.

20 Ibidem, s. 11.

21 J. Zaleski, Ku wspólnocie Europy Bałtyckiej…, s. 155.
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opartych na najnowocześniejszej technologii w zamian za otrzymywanie potrzebnej ilo-
ści surowców 22.

Aspekt drugi polega na utrzymywaniu na obszarze Europy Bałtyckiej pożądanej pa-
sywności, aby nie dopuszczając do silnego rozwoju przemysłu, zachować na nim pożądany 
dla siebie status quasi-kolonialny, przy równoczesnym drenażu mózgów 23.

Wizja zintegrowanej Europy Bałtyckiej, wspólnoty celów i strategii, wydaje się być 
ideą godną ze wszech miar uporczywej pracy nad jej urzeczywistnieniem. Tędy również 
do pełnoprawnego partnerstwa we wspólnocie ogólnoeuropejskiej – będzie wszystkim kra-
jom bałtyckim bliżej. A z dyplomatycznego punktu widzenia nie traktujmy tej wizji jako 
mrzonki pozbawionej podstaw. Polityka, wbrew potocznemu mniemaniu, nie musi być 
wyłącznie sztuką robienia rzeczy możliwych, przeciwnie – powinna dążyć do przyobleka-
nia w rzeczywistość najbardziej odległych ideałów 24.

Obecnie region Europa Bałtycka – jak konstatuje Zaleski – jako spójny obszar 
powiązań administracyjnych, gospodarczych, kulturowych i  infrastrukturalnych jest 
w dalszym ciągu pojęciem hipotetycznym. Istnieją natomiast wyraźne przesłanki kre-
owania wielonarodowego regionu funkcjonalnego 25, przez powiązania komunikacyj-
ne, handel, rynek pracy, rozwiązywanie problemów ekologicznych. Najistotniejszym 
spoiwem jest polityczna wola współpracy we wszystkich dziedzinach, której nadrzęd-
nym celem jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo (unikanie napięć i konfl iktów, bez-
pieczeństwo socjalne mieszkańców), swobodna wymiana dóbr, osób i informacji, a tak-
że bezpieczeństwo ekologiczne.

Sytuacja tego obszaru to  już nie tylko konfi guracja niezależnych organizmów 
państwowych nad wspólnym morzem, ale zyskujący na znaczeniu region, którego we-
wnętrzne interakcje stają się – wraz ze wzrostem świadomości regionalnej państw nad-
bałtyckich – coraz silniejsze 26.

Po rozszerzeniu UE 1 maja 2004 roku Europa Bałtycka wkroczyła w nową fazę 
rozwoju. Bałtyk stał się bez mała morzem wewnętrznym UE. Wpłynęło to na dalsze za-
cieśnienie współpracy między państwami położonymi wokół Bałtyku. W wielu dzie-
dzinach i na wielu płaszczyznach powiązania te mają charakter sieciowy. Intensyfi kacja 
wspólnych inicjatyw bałtyckich w ramach Unii Europejskiej w następnych dekadach 

22 Ibidem, s. 156.

23 Ibidem.

24 Ibidem, s. 157.

25 J.S. Storm Pedersen, Th e Baltic Region and the New Europe, Roskilde University, Roskilde 1993.

26 M. Pacuk, Wprowadzenie do problematyki Europy Bałtyckiej, w: Europa Bałtycka. Rozwój koncepcji, 
Regiony Nadmorskie 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001.
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XXI wieku zmniejszy występujące dysproporcje i  wpłynie na  zlikwidowanie pery-
feryjności regionów bałtyckich. Stabilizacja polityczna i  rozwój ekonomiczny mogą, 
w dłuższej perspektywie, przekształcić tworzącą się ponad granicami Europę Bałtycką 
w nowe ekonomiczne i kulturalne centrum Europy. Służyć temu powinna także strate-
gia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. Wizja integrującej się Europy Bałtyckiej po-
woli, jednak systematycznie, przekształca się – zgodnie z koncepcją prof. Jerzego Zale-
skiego – w rzeczywistość. Szkoda jednak, że z tak niewielkim – w stosunku do możli-
wości – zaangażowaniem Polski.
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THE CONCEPT OF BALTIC EUROPE IN RESEARCH WORK AND PUBLICITY 
OF PROFESSOR JERZY ZALESKI

Summary

In 1977 Jerzy Zaleski and Czesław Wojewódka introduced the term Baltic Europe in their sci-
entifi c publications to  specify land territory that is economically linked with the Baltic Sea. 
Up to the year 1991 maintenance of balance in the area was based on mutual threat generated 
by  the political war doctrine. Th e economic monograph study entitled “Baltic Europe” pro-
vided grounds in the Polish research environment for studies focused on Baltic integration. Th e 
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aim of the study was to show the economic benefi ts of the marine neighbourhood, the rate of 
advantages drawn, and perspectives of future gains. Today the European Baltic Sea Region still 
remains a hypothetical concept in terms of cohesive administrative, economic, cultural and in-
frastructural links. However, clear prerequisites are emerging that point to the development of 
a multinational functional region thanks to transport connections, trade, labour market, com-
mon solutions to environmental challenges. Th e key bonding element is the political will for 
cooperation in all sectors targeted at safety and security, free movement of goods, people and 
information as well as environmental safety.
Following the EU enlargement on 1 May 2004 Baltic Europe reached a new stage of develop-
ment. Th e Baltic Sea has all but become an inner European Union water basin. Th is fact has 
contributed to closer cooperation between countries around the Baltic Sea. Th e vision of Bal-
tic Europe, the concept projected by Professor Jerzy Zaleski is slowly and gradually becoming 
the reality. It is a pity that Poland’s potential is not refl ected in the state’s involvement in the 
process.

Translated by Tadeusz Palmowski
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WPŁYW UE NA SPÓJNOŚĆ REGIONU 
MORZA BAŁTYCKIEGO 

ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM 
INWESTYCJI TRANSPORTOWYCH W POLSCE

Charakterystyka Regionu Morza Bałtyckiego

Część lądowa Regionu Morza Bałtyckiego (RMB) zajmuje powierzchnię oko-
ło 2,4 mln km2 i składa się z części lub całości terytorium jedenastu państw. Na tym 
obszarze mieszka około 110 mln mieszkańców; średnia gęstość zaludnienia jest niska 
i wynosi około 46 mieszkańców na km2. Ponad jedna trzecia mieszkańców regionu za-
mieszkuje w Polsce 27. Powierzchnia lądowa Regionu Morza Bałtyckiego zajmuje nie-
wiele mniej niż połowa obszaru UE. Zagregowany PKB wynosi około 16% łącznej war-
tości PKB w UE. Dane te pokazują, że region ten jest peryferią i nie stanowi centrum 
gospodarczego Europy, na co wpływa znacznie niższy poziom produkcji gospodarczej 
w jego wschodniej części 28.

W rejonie Morza Bałtyckiego podstawową formą transportu jest żegluga promo-
wa. Dzięki niej istnieją dogodne połączenia między krajami skandynawskimi a krajami 

27 Patrz szerzej: Spójność i konkurencyjność regionu Morza Bałtyckiego. Wkład rządu RP w prace nad 
strategią UE dla Morza Bałtyckiego, Warszawa 2008.

28 Jedność, solidarność, różnorodność Europy, jej narodów i jej terytorium, drugi raport ws. spójności gospo-
darczej i społecznej, 2006, Fourth Report on Economic and Social Cohesion, Growing regions, Growing 
Europe, European Commission, Luxembourg 2007.
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południowej i zachodniej części Bałtyku, rozwijają się porty morskie, a co za tym idzie 
i  pozostałe dziedziny gospodarki morskiej. Rynek Morza Bałtyckiego należy do  naj-
szybciej rozwijających się rynków transportowych. Znajduje to odzwierciedlenie w wy-
sokiej dynamice wzrostu PKB i wysokim tempie rozwoju handlu, czego skutkiem jest 
wysoki wzrost przewozów towarowych drogą morską oraz rozwój portów, choć oczy-
wiście nieco zahamowany ze względu na niedawny światowy kryzys gospodarczy.

Rys. 1. Obroty Chin z państwami Regionu Morza Bałtyckiego
Źródło: http://www.strategiabaltyk.ukie.gov.pl/, 2.08.2009.

Ważną kwestią w  dobie globalizacji są  kontakty Europy ze  światem, które roz-
wijają się coraz intensywniej. Bardzo dynamicznie rośnie wymiana towarów z China-
mi, przez co  wzrastają obroty w  portach 29. Chiny mają bardzo wysokie tempo roz-
woju gospodarczego i umiejętnie wykorzystują szeroki dostęp do rynków światowych. 
W tym kontekście basen Morza Bałtyckiego staje się jednym z atrakcyjniejszych regio-
nów docelowych. Według danych z ostatnich lat obroty handlowe z poszczególnymi 
krajami nadbałtyckimi sukcesywnie rosną, wzajemne kontakty mają coraz większe zna-
czenie, co może zaowocować w przyszłości korzyściami zarówno na szczeblu lokalnym, 
jak i globalnym. Usytuowanie geografi czne RMB sprzyja odgrywaniu kluczowej roli 
w kontaktach handlowych Chin z Europą Zachodnią (rysunek 1), należy jednak pa-
miętać, że gros ładunków przeładowywanych jest w portach europejskich nad Morzem 
Północnym (Hamburg, Rotterdam).

29 M. Grzybowski, Strategie rozwoju portów i żeglugi na Bałtyku u progu XXI wieku, Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Gdańskiego nr 452, Gdańsk 2007.
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W  basenie Morza Bałtyckiego usytuowanych jest dziesięć krajów o  znaczącym 
potencjale ekonomicznym. Najbardziej zintegrowaną gospodarkę z gospodarką świa-
tową mają cztery kraje nadbałtyckie: Finlandia, Dania, Szwecja i Niemcy 30. Należy za-
uważyć, że dla Niemiec i Rosji Bałtyk nie jest ani głównym węzłem współpracy, ani też 
kanałem transportu morskiego 31.

Akwen Bałtyku charakteryzuje się największym na  świecie natężeniem żeglugi 
promowej. Na  efektywność połączeń ma  wpływ niewydolność infrastruktury zaple-
cza portów w  rejonie wschodniego i  południowego Bałtyku 32. Zmiany, które nastą-
piły w ciągu ostatnich lat w otoczeniu rynku przewozowego, miały ogromny wpływ 
na funkcjonowanie żeglugi promowej na Morzu Bałtyckim. Zaliczyć do nich można 
między innymi 33:

budowę mostów i tuneli przez Cieśniny Bałtyckie, co wpłynęło na likwidację i re-
organizację niektórych połączeń promowych, zmieniając niekiedy istotnie charakter 
tego rynku;

 – dynamiczny rozwój tanich linii lotniczych, stanowiących konkurencję dla wielu po-
łączeń promowych;

 – wprowadzenie wielu nowych przepisów i  obostrzeń w  celu zwiększenia bezpie-
czeństwa.

Liniami europejskimi odbywa się ponad 2/3 światowych przewozów pasażer-
skich. Znaczenie przewozów promowych na Bałtyku w dużej mierze wynika z uwarun-
kowań geografi cznych. Na tym akwenie jest dużo wysp, z tego powodu zarówno pasaże-
rowie, jak i ładunki muszą być przemieszczane drogą wodną. Właściwie poprowadzone 
połączenia na całym obszarze Morza Bałtyckiego mają kluczowe znaczenie dla gospo-
darki regionu. Natężenie przewozów pasażerskich jest bardzo zróżnicowane w zależno-
ści od rejonu oraz poziomu rozwoju gospodarczego poszczególnych regionów i krajów. 
Największa koncentracja żeglugi promowej ma miejsce w zachodniej części Morza Bał-
tyckiego. Prawie połowa ogólnych przewozów pasażerskich i samochodowych odbywa 
się między Danią a Szwecją. Należy przy tym stwierdzić, że w ruchu pasażerskim w por-
tach Bałtyku występuje tendencja rosnąca, mimo konkurencji, jaką stanowią połączenia 
mostami między Cieśninami Bałtyckimi oraz tanie linie lotnicze.

30 Dane raportu AT Kearney w 2004 r.; Polska w tym rankingu zajęła 31 pozycję.

31 Z. Burska, Chiny a region Morza Bałtyckiego – transport i wymiana handlowa, http://www.strate-
gia-baltyk.ukie.gov.pl/WWW/baltyk.nsf/, 2.07.2009.

32 E. Czermański, Żegluga bliskiego zasięgu w rejonie Morza Bałtyckiego, http://www.portalmorski.pl/
referaty/2004/23.pdf, 2.07.2009.

33 Ibidem.
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Region Morza Bałtyckiego cechuje się bardzo dynamicznym rozwojem ekono-
micznym, przy czym jednym z  najważniejszych elementów systemu gospodarczego 
tego makroregionu są porty morskie, pełniące rolę punktów węzłowych międzynaro-
dowego systemu transportowego. Ich rola nie powinna się ograniczać wyłącznie do fi -
zycznego obrotu ładunkami na rzecz innych branż gospodarki. Powinny one koncen-
trować swoją działalność na rozwijaniu usług towarzyszących procesowi transportowe-
mu, tworzących wartość dodaną dla obsługiwanych ładunków. Stąd w ostatnich latach 
występuje stale rosnące zainteresowanie usługami logistycznymi w portach i obszarach 
z nimi związanych.

Proces tworzenia warunków konkurencyjności portów nie dotyczy wyłącznie 
ich samych, lecz także sprawności połączeń transportowych (kolejowych, samochodo-
wych, wodnych morskich i śródlądowych, lotniczych i rurociągowych) z ich zapleczem 
i przedpolem oraz możliwości integracji portów, jako węzłów transportowych, z euro-
pejskim systemem transportowym. Postępujące procesy globalizacji na rynku towaro-
wym i usługowym, a także wielkie zmiany w technice informacyjnej i komunikacyjnej 
wymuszają potrzebę zorganizowania sprawnego przepływu ładunków przez port, któ-
ry stanowi główne ogniwo w procesie transportowym, aby zapewnić swoim klientom 
wymaganą ciągłość procesów gospodarczych.

UE zamierza aktywnie uczestniczyć w tym procesie, prowadząc politykę spójno-
ści i jednocześnie realizując strategię dla Regionu Morza Bałtyckiego. Region ten stoi 
w obliczu kilku poważnych wyzwań 34:

 – Pogarsza się stan wody w morzu na skutek nadmiernych zrzutów azotanów i fosfo-
ranów, co stanowi zagrożenie dla różnorodności biologicznej.

 – Gospodarki tego regionu powinny być ściślej ze sobą powiązane. Dane statystyczne 
wskazują, że zbyt duża panuje zależność od handlu z najbliższymi sąsiadami.

 – Region Morza Bałtyckiego to duży obszar, w związku z tym konieczne jest poko-
nywanie znacznych odległości w jego obrębie, a także między nim a resztą Europy, 
co utrudnia rozwój (przykładowo, podróż pociągiem z Warszawy do Tallina trwa 
36 godzin).

 – Izolacja Litwy, Łotwy i Estonii w kontekście dostaw energii.
 – Wzrasta ryzyko wypadków spowodowane zwiększającą się liczbą zbiornikowców, 

przez które wody Bałtyku traktowane są jak autostrada.
Morze Bałtyckie otoczone jest przez osiem państw członkowskich UE oraz Ro-

sję. W  przeszłości opracowywano wiele sprawozdań i  przedstawiano liczne planów 

34 Komisja Europejska inauguruje strategię stymulowania rozwoju regionu Morza Bałtyckiego, http://
europa.eu/rapid/pressReleasesAction, 21.09.2009.
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działania, jednak ich skutki były ograniczone. Istnieje silna potrzeba lepszej koordy-
nacji działań, włączenia zaangażowanych stron. Obecnie wyzwania, jakie stoją przed 
RMB, są  związane z  unijną polityką. Programy funduszy strukturalnych w  regionie 
dają podstawę do wzmocnienia współpracy na tym obszarze.

Polityka UE na rzecz rozwoju Regionu Morza 
Bałtyckiego w kontekście polityki spójności

Polityka spójności Unii Europejskiej znajduje się obecnie w trzecim roku okresu 
programowania ujętego w perspektywie fi nansowej na lata 2007–2013. Przyjęto strate-
giczne wytyczne, znane są główne kierunki oraz zatwierdzono nowe rozporządzenia 35. 
Do głównych celów polityki spójności na lata 2007–2013 należą 36:
a) konwergencja (regiony poniżej 75% GDP/mieszkańca średniej UE-25):

 – regiony „efektu statystycznego”: poniżej 75% GDP/mieszkańca średniej UE-15,
 – kraje członkowskie z PKB na mieszkańca poniżej 90% średniej UE-25, Fundusz 

Spójności,
 – specjalny program dla regionów peryferyjnych,
 – budżet – około 81,7% całości;

b) regionalna konkurencyjność i zatrudnienie:
innowacje i społeczeństwo oparte na wiedzy,

 – dostępność i usługi ogólnogospodarcze,
 – środowisko i zapobieganie zagrożeniom, udział miast w zarządzaniu,
 – działania typu URBAN+ (strategia lizbońska i goeteborska),
 – adaptacyjność siły roboczej,
 – tworzenie miejsc pracy,
 – dostępność pracy;

c) europejska współpraca terytorialna:
sukces INTERREG-u i jego wartości dodanej na poziomie Wspólnoty,

 – umożliwienie harmonijnej i zrównoważonej integracji całej Unii w ramach re-
gionów granicznych, również nadmorskich,

 – współpraca transgraniczna (13 obecnych obszarów INTERREG III B),
 – międzyregionalna współpraca,

35  L.J. Geringer de Oedenberg, Rola i  skuteczność polityki spójności w zmniejszaniu dysproporcji roz-
wojowych w najbiedniejszych regionach Unii Europejskiej, www.lgeringer.pl/pliki/art_AE.doc, 26.01.2009.

36 http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/PODSTAWY+WSPARCIA+WSPOLNOTY/Polity-
ka+spojnosci/, 11.10.2009.
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 – zewnętrzna współpraca transgraniczna– powiązana z nowym instrumentem są-
siedztwa, włączając wieloletnie budżetowanie i jeden fi nansowy instrument.

UE prowadzi ambitną politykę rozwoju regionalnego, wspiera ją skoordynowana 
z nią ściśle polityka strukturalna oraz strategia zrównoważonego rozwoju. W strategii 
wykorzystuje się na przykład małe porty jako ośrodki aktywizacji gospodarczej regio-
nów nadmorskich. Stanowią one integralną część składową struktur przestrzenno-
-funkcjonalnych i produkcyjno-transportowych swego bezpośredniego otoczenia oraz 
pełnią różnorodne funkcje gospodarcze w  wymiarze lokalnym, regionalnym i  krajo-
wym, traktowane są jako centra rozwoju przedsiębiorczości lokalnej, oparte na tworzo-
nych w tym celu klasterach 37. Klastery, inaczej grona przemysłowo-usługowe, są szansą 
dla małych portów ze względu na małą mobilność siły roboczej (największą szanse mają 
klastery związane z przemysłem turystycznym) 38.

Budżet polityki spójności jest podstawowym amortyzatorem ewentualnych ogra-
niczeń skali wydatków uruchamianych na poziomie Wspólnot Europejskich w latach 
2007–2013. Podział funduszy na lata 2007–2013 przedstawiono na rysunku 2.

Rys. 2. Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności [mln EUR]
Źródło: Polityka spójności w Polsce…

37 A. Grzelakowski, Strategia rozwoju małych portów polskiego wybrzeża jako instrument ich aktywiza-
cji gospodarczej oraz wspierania rozwoju regionalnego, w: Strategia rozwoju małych portów polskiego wybrze-
ża, red. A. Grzelakowski, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2005, s. 11–15.

38 M. Grzybowski, Strategie wzrostu wartości dodanej małych polskich portów morskich poprzez two-
rzenie klasterów przemysłowo-usługowych, w: Strategia rozwoju małych portów polskiego wybrzeża, red. 
A. Grzelakowski, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2005, s. 55–60.
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Polityka spójności dotyka swoimi działaniami wszystkie sfery życia, w jej ramach 
realizowane są przedsięwzięcia, których celem jest osiągnięcie spójności terytorialnej, 
a  także wspierające konkurencyjność i  innowacyjność. Wiąże się ona także z  polity-
ką społeczną i rolną, dotyczy bezpieczeństwa energetycznego i polityki transportowej. 
Nie sposób wymienić wszystkich dziedzin, których dotyczy, dlatego mianem polity-
ki spójności określa się działania na rzecz rozwoju wszystkich państw członkowskich. 
Jej znaczenie poruszane jest wielokrotnie w dyskusjach na spotkaniach przedstawicie-
li państw członkowskich, a  także na  spotkaniach wewnątrzkrajowych przy ustalaniu 
najważniejszych działań programowych. Polityka spójności jest obecnie najważniejszą, 
podstawową polityką Wspólnoty Europejskiej.

10 czerwca 2009 roku Komisja Europejska przedstawiła propozycję strategii UE 
dla Regionu Morza Bałtyckiego 39. Pięć lat po rozszerzeniu UE region ten stoi w ob-
liczu naglących wyzwań – z roku na rok pogarsza się stan wody w Morzu Bałtyckim, 
funkcjonujące połączenia komunikacyjne są niedostateczne, istnieją bariery handlowe 
i problemy z dostawą energii. Strategia ma formę komunikatu i planu działania zawie-
rającego wykaz 80 sztandarowych projektów, spośród których pewne już zostały uru-
chomione. Cztery fundamenty strategii mają na celu sprawienie, że ta część Europy sta-
nie się 40:

 – przyjazna dla środowiska (na przykład dzięki powstaniu oczyszczalni ścieków);
 – dobrze prosperująca (dzięki promowaniu innowacji w małych i średnich przedsię-

biorstwach);
 – łatwo dostępna i atrakcyjna (przez polepszenie połączeń komunikacyjnych);
 – bezpieczna (przez wprowadzenie sprawniejszych systemów reagowania w  razie wy-

padku).
 – Jest to pierwsza tak kompleksowa strategia przygotowana przez UE na poziomie 

makroregionu. Może być inspiracją do wprowadzenia podobnych działań w base-
nie Morza Śródziemnego oraz dorzeczu Dunaju. Przede wszystkim stanowi ona jed-
nak pierwszy krok w procesie wdrażania zintegrowanej polityki morskiej UE na po-
ziomie regionu.

W  latach 2007–2013 Region Morza Bałtyckiego otrzyma ponad 50 mld euro 
wsparcia inwestycyjnego w ramach polityki spójności oraz innych funduszy UE, w tym 
27 mld euro na zwiększenie dostępności, prawie 10 mld euro na ochronę środowiska, 

39 EU Strategy for the Baltic Sea Region, http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/baltic/, 
21.09.2009.

40 Komisja Europejska…
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6,7 mld euro na konkurencyjność oraz 697 mld euro na bezpieczeństwo i zapobiega-
nie ryzyku. Przykłady projektów przewidzianych w ramach tej strategii to między in-
nymi 41:

 – Usunięcie fosforanów z detergentów używanych we wszystkich państwach człon-
kowskich w celu redukcji szkodliwych substancji w morzu.

 – Wdrożenie Planu połączenia rynków energii krajów bałtyckich w celu sprawniejszego 
połączenia Łotwy, Litwy i Estonii z sieciami europejskimi.

 – Do roku 2013 linia „Rail Baltica” ma połączyć Warszawę z Tallinem, umożliwiając 
docelową prędkość 120 km/h.

 – Stworzenie wspólnego systemu nadzoru morskiego.
 – Stworzenie funduszu innowacji i  badań naukowych wykorzystującego publiczne 

i prywatne fundusze służące dopasowaniu działalności badawczej do walorów da-
nego regionu.

W ramach projektów priorytetowych sieci TEN-T – sztandarowego instrumen-
tu polityki transportowej UE – na obszarze Morza Bałtyckiego udało się zrealizować 
na razie w całości tylko jeden: PP 11 Most Øresund – bezpośrednie połączenie drogo-
we i kolejowe łączące Kopenhagę (Dania) z Malmö (Szwecja). Jest to jedna z najwięk-
szych konstrukcji tego typu w Europie. Dwupasmowa jezdnia przebiega nad dwuto-
rową linią kolejową (doubletrack railway). Na całość połączenia składają się (od strony 
duńskiej) tunel pod poziomem morza o długości 4 km, sztuczna wyspa o długości 4 km 
oraz most o długości 7, 5 km. Prace nad budową zakończono zgodnie z planem w 2001 
roku, inwestując łącznie 4158 mld euro 42. Miejsce na mapie oraz obecny wygląd bu-
dowli przedstawiono na rysunku 3.

Ważnym elementem polityki UE w zakresie rozwoju transportu morskiego i por-
tów morskich jest także koncepcja tak zwanych autostrad morskich. Głównym celem 
Transeuropejskich Sieci Autostrad Morskich jest poprawa wykorzystania istniejących 
szlaków morskich i wprowadzenie nowych regularnych połączeń morskich między kra-
jami członkowskimi UE, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy dostępu do regio-
nów peryferyjnych. Nie mniej ważne jest zmniejszenie obciążenia lądowych szlaków 
transportowych wykorzystywanych przez transport samochodowy (fr om road to sea).

Tak zwana grupa wysokiego szczebla zarekomendowała utworzenie czterech auto-
strad morskich na wodach terytorialnych UE, w tym na Morzu Bałtyckim (rys. 4). W ra-
mach tej ostatniej autostrady planowane jest powstanie sieci nowoczesnych serwisów mor-
skich między portami bałtyckimi. Nad konkretyzacją założeń tego programu pracowała 

41 Ibidem.

42 TEN-T Projects, http://tentea.ec.europa.eu/en/home.htm, 13.05.2009.
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specjalna grupa zadaniowa złożona z przedstawicieli bałtyckich państw członkowskich 
UE. Polska objęła przewodnictwo podgrupy do spraw infrastruktury. Jej zadaniem, które 
już pomyślnie zrealizowano, było opracowanie uniwersalnej listy składników infrastruk-
tury portowej, obejmujących również sferę dostępu do portów, zwłaszcza od strony lądu, 
warunkujących sprostanie przez porty bałtyckie wysokim wymaganiom jakościowym 
niezbędnym do obsługi połączeń żeglugowych o charakterze autostrad morskich.

Rys. 3. Most na cieśninie Øresund
Źródło: http://tentea.ec.europa.eu/oraz http://images.google.pl/, Mosty, 13.05.2009.

Rys. 4. Autostrada morska na Morzu Bałtyckim
Źródło: www.pisil.pl/images, 20.08.2009.
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Projekt autostrad morskich przewiduje szczególną rolę dla dużych europejskich 
portów morskich kategorii A (obsługujących rocznie minimum 200 tys. pasażerów lub 
1,5 mln ton towarów). Stanowić one będą punkty styczne z innymi gałęziami transpor-
tu, odprowadzającymi i  doprowadzającymi ładunki na  statki żeglugi bliskiego zasię-
gu. Porty takie powinny zostać wyposażone w nowoczesne terminale, sprawny dostęp 
od strony lądu i morza oraz wykorzystywać zaawansowane technologie IT usprawnia-
jące przeładunek i procedury administracyjne.

Zakłada się, że autostrady morskie staną się przedłużeniem funkcjonujących pan-
europejskich lądowych korytarzy transportowych (w Polsce w szczególności Korytarza 
Transportowego nr VI). Przyczynią się do poprawy systemu transportowego UE, przy-
bliżą nowe rynki zbytu towarów oraz odciążą europejskie autostrady z ciężarowego ruchu 
kołowego. Autostrady morskie będą także sprzyjać rozwojowi transportu wodnego śród-
lądowego i kolei, jako preferowanych rodzajów transportu, łączących porty z  ich lądo-
wym zapleczem oraz tworzących sieć intermodalnych powiązań. Będzie to swego rodzaju 
wartość dodana autostrad morskich dla systemu transportowego UE 43.

Wybrane transportowe inwestycje współfi nansowane 
ze środków UE w polskich regionach nadbałtyckich

Polska, przez swoje położenie nad Morzem Bałtyckim, ma na w swoim zapleczu 
dużo portów morskich. Różnią się one wielkością oraz strukturą organizacyjną, poło-
żeniem oraz funkcjami, jakie pełnią. Ze względu na wejście Polski do Unii Europejskiej, 
już od wielu lat podejmowane są „prace rozwojowe”. Założeniem realizowanych przed-
sięwzięć oraz projektów jest, by porty morskie stały się „motorami napędzającymi po-
zytywną koniunkturę gospodarki narodowej”. Wobec dużych portów realizuje się cele 
Strategii gospodarki morskiej, Strategii rozwoju portów, założenia sieci TEN-T oraz in-
nych programów rozwojowych. Małe porty morskie, tak zwane regionalne, są również 
wymieniane w tych dokumentach, nie należą jednak do grupy, w których realizowane 
są cele strategiczne. Małe porty stanowią bardzo skomplikowaną strukturę organizacyj-
ną. Ich różnorodne położenie, otoczenie, struktura organizacyjna, historia, uwarunko-
wania terytorialne, przynależność do administracji lokalnych, struktura własnościowa 
i wiele innych czynników powodują, że trudno dopasować do nich narodowe koncep-
cje rozwoju. Szansą dla nich są regionalne projekty rozwojowe realizowane przez Unię 
Europejską oraz indywidualne strategie rozwoju.

43 Vademecum spedytora, www.pisil.pl, 20.08.2009.



87

W Polsce polityka spójności prowadzona jest obecnie na podstawie następujących 
dokumentów: Narodowej Strategii Spójności oraz Strategii Rozwoju Kraju 2007–2013. 
Narodowa Strategia Spójności to  dokument strategiczny, w  którym zostały określone 
priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych: Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społeczne-
go (EFS) oraz Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–2013. 
Jej cele są realizowane za pomocą programów operacyjnych (PO), regionalnych pro-
gramów operacyjnych (RPO) i projektów współfi nansowanych ze strony instrumen-
tów strukturalnych, to jest

 – Program Operacyjny Infr astruktura i Środowisko – EFRR i FS,
 – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – EFRR,
 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki – EFS,
 – 16 Regionalnych Programów Operacyjnych – EFRR,
 – Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej – EFRR,
 – Program Operacyjny Pomoc Techniczna – EFRR,
 – Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej – EFRR.

Łączna suma środków zaangażowanych w realizację strategii w latach 2007–2013 
wyniesie około 85,56 mld euro. Z tytułu realizacji NSRO średnio w roku (do 2015) bę-
dzie wydatkowane około 9,5 mld euro, co odpowiada w przybliżeniu 5% produktu kra-
jowego brutto. Z tej sumy:

 – 67,3 mld euro będzie pochodziło z budżetu UE,
 – 11,86 mld euro z krajowych środków publicznych (w tym około 5,93 mld euro z bu-

dżetu państwa),
 – około 6,4 mld euro zostanie zaangażowanych ze strony podmiotów prywatnych 44.

Koniecznością stało się przygotowanie dokumentu Strategia rozwoju portów mor-
skich do 2015 roku (uzupełnienia do Strategii rozwoju kraju 2007–2013). Jej celem jest 
poprawa konkurencyjności polskich portów morskich oraz wzrost ich udziału w rozwo-
ju społeczno-gospodarczym kraju, a także podniesienie rangi portów morskich w mię-
dzynarodowej sieci transportowej. Strategia stanowi podstawę uruchomienia środków 
z programu operacyjnego Infr astruktura i środowisko, natomiast w zakresie portów ry-
backich jest komplementarna do  programu operacyjnego Zrównoważonego rozwo-
ju sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich, a także zgodna z dokumen-
tem opracowanym przez ministra właściwego do spraw budownictwa Założenia poli-
tyki rozwoju obszarów przybrzeżnych. W  kierunku narodowej strategii zintegrowanego 

44 W. Willak, Polityka spójności na lata 2007–2013…
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zarządzania obszarami przybrzeżnymi oraz przyczyni się do realizacji programu Baltic 
Sea Region Programme 2007–2013 VASAB-2010 PLUS. Wpisuje się również w pro-
gram działań przygotowujących Polskę do przeprowadzenia Mistrzostw Europy w Pił-
ce Nożnej EURO 2012 45.

Porty polskie po raz pierwszy skorzystały ze środków pomocowych Unii Euro-
pejskiej w  latach 1993–1995 w ramach programu sektorowego dotyczącego dostępu 
do portów morskich. Oceniono wówczas, że drogi transportowe prowadzące przez pol-
skie porty w stosunku do dróg transportowych prowadzonych przez porty obce wy-
magają większych nakładów, przede wszystkim na rozwój technologii multimodalnych 
oraz asortymentu świadczonych usług dystrybucyjno-logistycznych.

Kolejne lata przyniosły nieznaczną poprawę oraz kolejne wyzwania. Stąd też 
w dokumencie Infr astruktura – klucz do rozwoju wyznaczono kolejne kierunki rozwoju 
w zakresie infrastruktury morskiej, to jest

 – zwiększenie konkurencyjności portów morskich na rynku międzynarodowym,
 – podniesienie poziomu bezpieczeństwa żeglugi w polskich obszarach morskich,
 – przedłużenie lądowej infrastruktury transportowej o trasy morskie,
 – zwiększenie obrotów kontenerowych oraz ro-ro,
 – rozwój żeglugi bliskiego zasięgu 46.

Obrane kierunki działania wskazują na  większe potrzeby nakładów płynące 
ze strony infrastruktury dostępu od strony lądu, to znaczy sprawności połączeń trans-
portowych zespołów portowych polskiego wybrzeża z zapleczem krajowym i między-
narodowym. Wielość niezbędnych inwestycji wywołała konieczność podzielenia ich 
na różne programy i źródła fi nansowania.

I tak, odpowiednio w okresie fi nansowania 2004–2006 programem określającym 
kierunki rozwoju transportu był sektorowy program operacyjny Transport, a jego kon-
tynuację na  lata 2007–2013 stanowi program operacyjny Infr astruktura i  środowisko. 
Zrealizowano w ich ramach 12 projektów w obrębie portów Gdańsk i Gdynia oraz pięć 
projektów wspierających infrastrukturę zespołu portowego Szczecin-Świnoujście.

Lista indywidualna projektów zawiera dziewięć podstawowych oraz cztery ocze-
kujące na liście rezerwowej w województwie pomorskim. Pomoc dla okręgu portowe-
go Szczecin-Świnoujście przewiduje jedenaście projektów podstawowych oraz siedem 
oczekujących na rozpatrzenie.

45 Strategia rozwoju portów morskich do  2015 roku, Ministerstwo Gospodarki Morskiej, Warszawa 
2007, s. 3–5.

46 Strategia gospodarcza rządu RP, Infr astruktura – klucz do  rozwoju – aneks nr 3, Warszawa 2009, 
s. 10.
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Prace na terenie województwa pomorskiego dotyczą takich projektów, jak
 – budowa infrastruktury portowej do  obsługi promów morskich wraz z  dostępem 

drogowym i kolejowym w porcie Gdynia,
 – przebudowa kanału portowego w porcie Gdynia,
 – projekt poprawy dostępu kolejowego do portu Gdańsk (most oraz dwutorowa li-

nia kolejowa),
 – połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk – trasy Słowackiego i Su-

charskiego,
 – Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM) – etap I,
 – modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku); etap I – przebudowa 

falochronu wschodniego,
 – modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku); etap II – przebudowa 

szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie,
 – rozbudowa infrastruktury portowej do  obsługi statków ro-ro z  dostępem drogo-

wym i kolejowym w porcie Gdynia,
 – budowa statku ratowniczego I kat. typu SAR-3000/III.

Lista projektów oczekujących przewiduje takie przedsięwzięcia, jak
 – Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM) – etap II,
 – modernizacja infrastruktury drogowo-kolejowej w porcie Gdańsk,
 – Port Północny – modernizacja toru podejściowego i falochronu wyspowego,
 – zagospodarowanie rejonu Nabrzeża Bułgarskiego w porcie Gdynia.

Lista inwestycji dla portów Szczecin i Świnoujście obejmuje, z kolei, takie inwe-
stycje, jak

 – modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin (kanały Piastowski i Mieliński); 
etap II – strona wschodnia i zachodnia,

 – przebudowa falochronu wschodniego w Świnoujściu,
 – rozbudowa infrastruktury portowej w południowej części portu w Świnoujściu,
 – rozbudowa infrastruktury portowej w  północnej części Półwyspu Ewa w  porcie 

w Szczecinie,
 – przebudowa infrastruktury drogowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu,
 – przebudowa infrastruktury kolejowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu,
 – poprawa dostępności portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) – etap I,
 – poprawa dostępności portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) – etap II,
 – poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu – etap III,
 – modernizacja dostępu drogowego do portu w Szczecinie,
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 – rozbudowa Portu Morskiego w Darłowie oraz poprawa dostępu z sieci dróg krajo-
wych i wojewódzkich.

Lista projektów oczekujących na akceptację obejmuje:
 – pogłębienie toru wodnego Świnoujście-Szczecin – etap I,
 – modernizacja infrastruktury portowej w Kanale Dębickim w porcie w Szczecinie,
 – budowa infrastruktury portowej na Półwyspie Katowickim w porcie w Szczecinie 

– II etap,
 – budowa infrastruktury portowej w Basenie Górnośląskim w porcie w Szczecinie,
 – modernizacja infrastruktury hydrotechnicznej Wolnego Obszaru Celnego w Szcze-

cinie,
 – rozbudowa terminalu morskiego – poprawa dostępu do terminalu od strony lądu 

oraz budowa nabrzeży,
 – rozbudowa terminalu barkowego – poszerzenie toru dojściowego i  budowa na-

brzeży 47.
W ramach tego samego działania przewidziano także dofi nansowanie inwestycji 

w górnej i środkowej Odrze.
Przewiduje się, że dzięki tym inwestycjom powstrzymany zostanie regres pol-

skiej żeglugi śródlądowej. Do  roku 2015 planowana jest modernizacja wybranych 
odcinków górnej i  środkowej Odry, dzięki czemu poprawią się warunki żeglugowe 
na Odrze:

 – modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – 
przystosowanie do III klasy drogi wodnej,

 – modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Wrocław 
– przystosowanie do III klasy drogi wodnej,

 – modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław – woje-
wództwo dolnośląskie,

 – modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław – woje-
wództwo opolskie,

 – modernizacja stopnia Brzeg Dolny – przystosowanie do III klasy drogi wodnej,
 – modernizacja stopnia Chróścice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej,
 – odbudowa zabudowy regulacyjnej – przystosowanie do III klasy drogi wodnej 48.

Jak już wspomniano, ważnym elementem działań UE na rzecz integracji i spój-
ności regionalnej, a tym samym w zakresie zrównoważonego rozwoju transportu, jest 
idea autostrad morskich. W Polsce projekty te dotyczą portów Gdynia, Gdańsk oraz 

47 Lista projektów indywidualnych dla POIŚ 2007–2013, analiza, styczeń 2009, s. 102.

48 Infr astruktura i środowisko, www.cupt.gov.pl, 10.07.2009.
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Zespołu Portowego Szczecin-Świnoujście, które spełniają unijne kryterium dla por-
tów kategorii A (roczne przeładunki powyżej 1,5 mln ton). Polska aktywnie się włą-
czyła w  implementację koncepcji autostrad morskich, czego przejawem było opu-
blikowanie 14 września 2006 roku wraz ze  wszystkimi państwami członkowskimi 
UE leżącymi nad Bałtykiem wspólnego wezwania do składania przez zainteresowa-
ne konsorcja wniosków z  propozycjami projektów połączeń typu autostrady mor-
skie między portami nadbałtyckimi z  przynajmniej dwóch krajów. Termin składa-
nia wniosków do odpowiednich ministerstw upłynął 8 stycznia 2007 roku. Projekty 
są poddawane wspólnej ewaluacji przez rządy tych państw, których terytorialnie do-
tyczą. Wyselekcjonowane projekty zostaną przekazane KE do zatwierdzenia. Pozy-
tywna opinia komisji umożliwi wnioskodawcom wystąpienie z kolejnym wnioskiem 
o dofi nansowanie projektów z funduszy TEN-T (dofi nansowanie od 10 do 20% dla 
portów w wypadku inwestycji infrastrukturalnych), Programu Marco Polo (dofi nan-
sowanie 35% dla armatorów w postaci subsydiów na pokrycie kosztów eksploatacji 
linii na trzy lata).

Dodatkowo Polska w  sektorowym programie operacyjnym Infr astruktura i  śro-
dowisko na lata 2007–2013 przewiduje możliwość dofi nansowania rozbudowy infra-
struktury portowej na potrzeby autostrad morskich przy dofi nansowaniu ze środków 
UE do 85% (Fundusz Spójności). Benefi cjenci wskazują we wnioskach źródła wsparcia, 
z jakiego chcieliby skorzystać. Dopuszcza się możliwość łączenia wsparcia z kilku źró-
deł, o ile nie dotyczą tych samych elementów projektu.

Prawie wszystkie strategie rozwoju regionów w  Polsce zakładają przeciwdziała-
nie marginalizacji obszarów peryferyjnych. Do priorytetów w strategii rozwoju woje-
wództw nadmorskich należą między innymi:

 – restrukturyzacja i  unowocześnianie gospodarki uwzględniające zmodernizowa-
nie tradycyjnych sektorów gospodarki, rozwój usług i transportu oraz zwiększenie 
atrakcyjności inwestycyjnej;

 – rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności 
i  spójności regionu, przyspieszenie modernizacji metropolii, a  także przeciwdzia-
łanie marginalizacji obszarów peryferyjnych oraz rozbudowa i modernizacja infra-
struktury transportowej i portów;

 – rozwój międzynarodowej współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego oraz rozwój 
współpracy międzyregionalnej 49.

49 U. Kowalczyk, Miejsce małych portów w regionalnym i ponad regionalnym systemie transportowym, 
w: Program UE – „Autostrady Morskie” szansą dla rozwoju potoków ładunkowych pomiędzy Morzem Bałtyc-
kim a Północnym, red. K. Chwiesiuk, KREOS, Szczecin 2006. 
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Uwagi końcowe

Nowa strategia UE dla rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego jest szansą skoordy-
nowania działań, zmierzających do lepszej kooperacji między państwami członkowski-
mi leżącym wokół tego akwenu. Należy podkreślić, że środki fi nansowe, które mają zo-
stać przeznaczone na jej realizację, nie stanowią jakiejś odrębnej, nowej linii budżeto-
wej. Będą pochodziły z puli zaplanowanej już wcześniej na prowadzenie polityki spój-
ności UE w latach 2007–2013, przy czym ponad połowa funduszy zostanie przezna-
czona na  inwestycje transportowe. Integrację regionu bałtyckiego, oprócz słabo roz-
winiętych połączeń transportowych, utrudnia także brak jednolitej waluty. Dodat-
kowym dezintegrującym elementem jest silne zróżnicowanie regionalne – dominacja 
Sztokholmu jako metropolii i dużo słabszy rozwój regionów nadmorskich w Polsce czy 
na Litwie, Łotwie i w Estonii. W tym kontekście należy pozytywnie ocenić zaintere-
sowanie KE tym peryferyjnym regionem. Skorzystać mogą między innymi polskie re-
giony nadbałtyckie, także ze względu na zapowiedź poprawy dostępności transporto-
wej, co wpłynie na zwiększenie spójności przestrzennej całego RMB. Niebagatelną rolę 
może też odegrać wspólna polityka energetyczna UE. W jej ramach przewidziano in-
westycje, które mają zapewnić bezpieczeństwo energetyczne tej części UE. Z pewno-
ścią polityka spójności UE przyczyni się do bardziej homogenicznego i zrównoważo-
nego rozwoju tego regionu.
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THE EU INFLUENCE ON THE BALTIC SEA REGION 
COHESION ESPECIALLY WITH REGARD TO TRANSPORT 

  INVESTMENT IN POLAND

Summary

Th e European Commission adopted a Communication on the EU Strategy for the Baltic Sea 
Region aiming at coordinating action by Member States, regions, the EU, pan-Baltic organisa-
tions, fi nancing institutions and non-governmental bodies to promote a more balanced devel-
opment of the Region. Th e EU funds are to facilitate important infrastructure investment with-
in the region to make it more accessible and attractive (e.g. better transport links). Poland will 
be one of the biggest benefi ciaries of this EU cohesion policy in the upcoming several years. Th e 
paper presents the characteristics of the Baltic Sea Region, the EU cohesion policy basis and its 
strategy towards this region and fi nally describes examples of the transport investment, mainly 
in Poland, co-fi nanced by the EU.

Translated by Adam Przybyłowski
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ZNACZENIE RELACJI MIĘDZY NATURĄ I KULTURĄ 
W ROZWOJU EUROPY BAŁTYCKIEJ

Wprowadzenie – skuteczność marzeń o Europie Bałtyckiej

Czym dziś jest Europa Bałtycka? Czym była w przeszłości? Czy jest określoną rze-
czywistością ekonomiczną, polityczną i kulturową, która w sposób trwały wniosła i na-
dal wnosi swój wkład w cywilizację Europy? A może była i jest tylko naiwnym marze-
niem, imaginacją wynikającą z tęsknoty ambitnych ludzi za  integracją wszystkich re-
gionów Europy? Swoistą projekcją uczonych, artystów, polityków oraz innych wizjone-
rów, pragnących podkreślić znaczenie budowania wspólnot w każdym z jej zakątków?

Na wszystkie te pytania należy odpowiedzieć, uwzględniając fakt, że Europa Bał-
tycka stanowi poważny, istotny dla gospodarki światowej obszar integracyjny 1. Jed-
nocześnie Europa Bałtycka wciąż jest jeszcze marzeniem. Bez wizji jednak nie byłoby 
postępu w długotrwałym procesie historycznym. Jeden z twórców powstałej w latach 
siedemdziesiątych XX wieku wizji Europy Bałtyckiej 2, Jerzy Zaleski, w  1993 roku 
pisał, że  nowe, sprzyjające rozwojowi wizji zdarzenia są  właśnie konsekwencją wizji. 
To ona bowiem wyznacza kolejne etapy zmian, podsumowując to, co było wcześniej, 

1 Zob.  m.in. A.B. Kisiel-Łowczyc, Bałtycka integracja ekonomiczna. Stan i  perspektywy do  2010  r., 
PWE, Warszawa 2000.

2 Zob. J.  Zaleski, Cz. Wojewódka, Europa Bałtycka. Zarys monografi i gospodarczej, Ossolineum, 
Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1977. 



96 Dariusz Waldziński

a zarazem wyznaczając nowe, odpowiadające już nowym uwarunkowaniom trajektorie 
zmian kolejnych. Powodujących, że interesy różnych państw narodowych przekształca-
ją się stopniowo w budowanie ponadnarodowej wspólnoty, której spoiwem jest zarów-
no natura – w tym przypadku konkretny akwen morski, jak i kultura, czyli wspólna hi-
storia oraz wspólne wyzwania wynikające ze współczesności oraz przyszłości.

J.  Zaleski pisał, że  spotkanie w  Karlskronie, w  sierpniu 1992 roku, zainicjowa-
ło nowy etap współpracy nadbałtyckich państw i  społeczeństw 3. W  świadomości 
partnerów pojawiła się potrzeba sformułowania wspólnej strategii działania 4, opar-
tej na wizjach, nawet takich, których urzeczywistnienie na pierwszy rzut oka wydaje się 
być fantazją.

W roku 2006, uczniowie prof. Zaleskiego, M. Pacuk i T. Palmowski następują-
co scharakteryzowali uwarunkowania sprzyjające realizacji wizji swojego Mistrza 5: 
W 1977 roku przedstawiciele gdańskiego środowiska naukowego, Jerzy Zaleski i Czesław 
Wojewódzka, wprowadzili do  literatury pojęcie Europy Bałtyckiej […], charakteryzując 
ten obszar jako terytorium związane gospodarczo z Morzem Bałtyckim, o ogromnym po-
tencjale i możliwościach zacieśniania wzajemnych relacji politycznych, społecznych i go-
spodarczych. Nowatorska i dalekowzroczna koncepcja Europy Bałtyckiej, jako regionalnej 
wspólnoty interesów, w okresie głębokich podziałów politycznych lat 70. mogła być postrze-
gana wyłącznie jako idea, wizja odległej przyszłości.

Dopiero w 1991 roku stary układ geopolityczny uległ zasadniczym przeobrażeniom, 
a tym samym pojawiły się warunki, aby zerwać ze sztuczną izolacją sąsiadów bałtyckich. 
Obszar Morza Bałtyckiego stanął w obliczu jednego z największych wyzwań w swojej po-
nad tysiącletniej historii. Na scenie europejskiej pojawił się nowy, bałtycki układ między-
narodowej kooperacji. W  ciągu kilkunastu lat kraje położone wokół Bałtyku wytworzy-
ły gęstą sieć powiązań, instytucji i programów rządowych, samorządowych i organizacji 
pozarządowych. Te nowe struktury międzynarodowe, organizacje, powiązania, pomimo 
że mają charakter i  formy wczesno-integracyjne, zacieśniają i będą w przyszłości jeszcze 
bardziej konsolidowały związki pomiędzy podmiotami tworzącymi Europę Bałtycką.

3 J. Zaleski, Razem czy osobno? Przyczynek do koncepcji bałtyckiej wspólnoty regionalnej, w: Europa Bał-
tycka. Od idei do rzeczywistości, red. T. Palmowski, „Zeszyty Nadmorskie” nr 10, Gdynia–Pelplin 2006, s. 9.

4 Punktem oparcia do takiego sformułowania są dla J. Zaleskiego słowa pani G. Th urdin, ówczesnej 
minister planowania środowiskowego Królestwa Szwecji, według której: We are united by the Baltic Sea but 
fr om most other aspects we are separated. Th is must change. But this change can not come if don’t invent a com-
mon strategy. And for that we need a daring and far-seeing vision. Słowa te stanowią motto do cytowanego 
artykułu J. Zaleskiego.

5 M. Pacuk, T. Palmowski, Przedmowa, [w:] Europa Bałtycka. Od idei do rzeczywistości…, s. 5.
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Tak więc marzenia o Europie Bałtyckiej, rozumianej jako ponadnarodowa struk-
tura integracyjna, się spełniły, jednak wciąż jeszcze jest w tej sprawie dużo do zrobienia, 
do przemyślenia. Celem niniejszego eseju jest zwrócenie uwagi na związany z tym pro-
blem, czyli zapoczątkowanie naukowej refl eksji nad znaczeniem relacji zachodzących 
między naturą a  kulturą w  budowaniu i  rozwoju Europy Bałtyckiej. Przyjęto zatem, 
że Europa Bałtycka jest faktem, jednak wciąż jeszcze zbyt rozmytym i trudnym do zi-
dentyfi kowania; dynamicznym, a jednocześnie rozwijającym się zbyt wolno; otwartym, 
ale nadmiernie uzależnionym od zmieniających się globalnych koniunktur; wspólno-
towym, a jednak wciąż jeszcze uzależnionym od partykularnych interesów geopolitycz-
nych i geoekonomicznych reprezentowanych przez państwa bałtyckie lub ich sojusze. 
Przełamanie takiej sytuacji wymaga rozpoznania, a następnie kształtowania relacji za-
chodzących między naturą a kulturą.

Aby lepiej zrozumieć perspektywy rozwoju Europy Bałtyckiej, przyjęto metodo-
logiczne założenie, że zrozumienie wspomnianych relacji wymaga podejścia holistycz-
nego, wykraczającego poza kanony tradycyjnie pojmowanych dyscyplin naukowych – 
ekonomii, ekologii, politologii, socjologii, historii czy geografi i. Współczesna postmo-
dernistyczna (ponowożytna), a  w  konsekwencji postindustrialna – niektórzy uważa-
ją, że również postpolityczna – rzeczywistość wymyka się bowiem jednostronnym in-
terpretacjom. Należy zatem przyjąć, że wszelkie projekcje dotyczące rozwoju obszarów 
morskich muszą uwzględniać przede wszystkim wieloaspektowe oraz nakładające się 
na siebie zjawiska i procesy zachodzące między naturą i kulturą.

Obszary morskie i  wszystko, co  się w  ich obrębie się dzieje, należy traktować 
szczególnie, z jednej strony są one bowiem częścią i wyrazem tego, co określa się mia-
nem tworów natury; są integralnym składnikiem środowiska geografi cznego i przyrod-
niczego, z  drugiej natomiast, są  one przestrzenią życia i  działalności człowieka, któ-
ry – mając do dyspozycji określone zasoby – jest zmuszony zaspokajać swoje potrzeby 
tak indywidualne, jak i zbiorowe – w skali lokalnej, regionalnej, właściwej interesom 
państw narodowych oraz struktur ponadnarodowych, na przykład Unii Europejskiej.

Uzasadnione jest zatem stwierdzenie, że  współczesny rozwój cywilizacyjny Eu-
ropy Bałtyckiej jest uzależniony od tych ludzkich refl eksji i działań, które zapewniają 
utrzymanie równowagi między naturą a kulturą. Koncentrowanie się na naturze prze-
jawia się najczęściej, lub wyłącznie, w dbałości o stan środowiska naturalnego. Z kolei 
zwrócenie uwagi na kulturę przejawia się przede wszystkim w dbałości o dziedzictwo 
kulturowe oraz w kreowaniu nowych, oryginalnych procesów kulturotwórczych, cze-
go wynikiem są nowe idee, strategie polityczno-gospodarcze, projekty ukierunkowa-
ne na rozwój infrastruktury gospodarczej, społecznej i kulturowej, interdyscyplinarne 
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badania naukowe, dzieła artystyczne, a  także ludzkie postawy, a  zwłaszcza stosunek 
do wartości wynikających z demokracji, w tym aktywności obywatelskiej, przedsiębior-
czości, etyki gospodarczej oraz publicznej itp.

Rozpoznając omawiane relacje, zacznijmy od próby zrozumienia tego, czym jest 
kultura i na czym polegają najważniejsze, współczesne dylematy kulturowe.

Kultura i współczesne dylematy kulturowe

W tej części zostanie podjęta próba odpowiedzi na pytanie, czym jest kultura, jaką 
rolę odgrywa oraz na czym polegają współczesne dylematy kulturowe? Nie wnikając 
w istotę złożonego zjawiska, jakim jest kultura – omówieniu tego zjawiska poświęco-
no tomy opracowań – przyjęto, że jest jedną z najistotniejszych instytucji ekonomicz-
nych i politycznych 6. Przez instytucje rozumie się w tym wypadku wszelkie niemate-
rialne czynniki oraz wynikające z nich impulsy, które trwale wpływają na zmiany funk-
cjonowania organizacji oraz na przebieg procesów gospodarczych, politycznych, tech-
nologicznych i  społecznych. Taką instytucją jest z  pewnością prawo, a  także kultura 
we wszystkich jej aspektach.

Można zatem przyjąć, że – uwzględniając kilkaset defi nicji kultury – jej znacze-
nie w  rozwoju cywilizacyjno-ekonomicznym świata przejawia się przede wszystkim 
w ludzkich myślach, postawach i działaniach, czego konsekwencją są różnorodne ludz-
kie dzieła, w tym wytwory 7:

 – o charakterze niematerialnym, czyli różnorodne idee, koncepcje, teorie naukowe, 
ale również wartości etyczne i estetyczne, jak też ukształtowane przez wieki właści-
we ludziom – tak w sensie indywidualnym, jak i zbiorowym – obyczaje, tradycje, 
wierzenia religijne itp.;

 – o  charakterze materialnym, czyli osiągnięcia techniki i  technologii, architektu-
ry, dzieła sztuki, jak też urządzenia oraz obiekty infrastruktury gospodarczej i spo-
łecznej.

6 Pisząc te słowa, autor może wskazać znajdujące się chociażby w zasięgu jego wzroku, na podręcz-
nej półce bibliotecznej, takie pozycje literatury, jak F. Znaniecki, Nauki o kulturze. Narodziny i  rozwój, 
PWN, Warszawa 1971; F. Inglis, Kultura, Wyd. Sic!, Warszawa 2007; M.A. Krąpiec, Człowiek i kultura, 
Wyd. Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2008 czy Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpły-
wają na rozwój społeczeństw, red. L.E. Harrison, S.P. Huntington, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2003. Jeszcze 
raz warto podkreślić, że są to ważne, aczkolwiek przykładowe i jedne z wielu opracowań poświęconych hi-
storii kultury oraz dylematy kultury współczesnej, dostępne na polskim rynku wydawniczym.

7 Por. D. Waldziński, M. Kumelska, Relacje gospodarczo-kulturowe w procesach rozwoju regionalnego, 
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 526, „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 29, Szcze-
cin 2009, s. 525–535.
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Na kulturę składają się także sposoby organizacji życia zbiorowego, w tym syste-
my ekonomiczne, polityczne, oraz wynikające z nich normy zachowań, powszechnie 
uważane za kulturalne, jak też standardy cywilizacyjne. Chodzi tu zwłaszcza o kulturę 
polityczną, ekonomiczną, społeczną, religijną, fi zyczną, a także kulturę bycia i współży-
cia. W ujęciu aksjologicznym przejawami kultury są między innymi: sposoby i kryteria 
odróżniania dobra od zła; piękna i brzydoty oraz wynikający stąd stosunek do godno-
ści człowieka, demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, środowiska naturalnego itd.

Za wytwory kultury uważa się takie, które są kształtowane w długotrwałym pro-
cesie historycznym oraz są przekazywane generacyjnie, z pokolenia na pokolenie. Nie 
mają one jednak charakteru statycznego. Wprost przeciwnie – mają charakter dyna-
miczny, zmieniając się i  dostosowując do  zmian zachodzących we  wszystkich war-
stwach otoczenia człowieka, który jest kreatorem kultury. Mamy tu do czynienia z pa-
radoksalnym zjawiskiem – z jednej strony człowiek – dostosowując się do zmian – jest 
przedmiotem kultury; z drugiej jest podmiotem kultury – zmieniając siebie i otacza-
jącą go rzeczywistość, przy czy czym w  przekształcaniu tym nie ginie to, co  wynika 
z przeszłości – na przykład tradycja – ale ulega ono najczęściej bliżej lub dalej idącym 
ewolucjom lub reinterpretacjom.

Kultura może mieć oczywiście charakter statyczny, wówczas człowiek stara się za-
chować, konserwować najważniejsze, sprawdzone przez wieki wartości i wytwory; lub też 
dynamiczny, ukierunkowany na zmianę, co może wynikać z krytycznego lub ewolucyjne-
go stosunku do przeszłości. Są to jednak sytuacje skrajne, na ogół bowiem wszelka zmia-
na nie może odbywać się bez uwzględniania tradycji i dziedzictwa kulturowego, nawet 
jeśli wobec nich eksponowany jest stosunek krytyczny. Poważniejsze zmiany w szerokiej 
perspektywie kulturowej następują, i  są najbardziej dostrzegalne, w okresie fundamen-
talnych przemian kulturowo-cywilizacyjnych 8. Najczęściej dochodzi do nich na skutek 
zmian w sposobie gospodarowania. I tak, przed kilkoma tysiącami lat gospodarka pier-
wotna (zbieracko-łowiecka) zmieniała się w gospodarkę agrarną; potem, wraz z przeło-
mem nowożytnym, gospodarka agrarna zmieniła się w gospodarkę industrialną. Współ-
cześnie, gospodarka industrialna zmienia się w gospodarkę opartą na wiedzy, a najbardziej 
dostrzegalnym, chociaż trudnym do jednoznacznej interpretacji, atrybutem tych zmian 
jest zjawisko globalizacji. Trudno zatem się dziwić, że w rozumieniu współczesnych zja-
wisk i  procesów gospodarczych oraz politycznych, dotyczących chociażby globalnego 

8 Szerzej na ten temat D. Waldziński, Spójność ekonomiczna Unii Europejskiej w świetle współczesnych 
przemian kulturowo-cywilizacyjnych, w: Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w Unii Europejskiej, 
red. E. Pancer-Cybulska, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 21, Wrocław 
2008, s. 11–24.
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kryzysu, kultura staje się fenomenem, do którego z coraz większą odwagą i uwagą odno-
szą się analitycy rzeczywistości. Kultura nierzadko jest tym, co ogarnia wszystkie aspek-
ty ludzkiego życia. Jak zauważa współczesny antropolog kultury W.J. Burszta, w takich 
uwarunkowaniach wszystko jest kulturą, a świat staje się wręcz więzieniem kultury, gdyż 
wszystkie ludzkie myśli i działania mają swoje kulturowe odniesienia.

Co  jest godne podkreślenia, współczesna, globalna rzeczywistość jest ogarnięta 
przez dwie tendencje. Pierwsza przejawia się w wielokulturowości i opartej na niej ide-
ologii multikulturalizmu. W tym przypadku aprobuje się codzienność i powszechność 
różnorodnych tradycji oraz oryginalnych nurtów w kulturze, uznając, że mają one pra-
wo rozprzestrzeniać się bez przeszkód i barier terytorialnych, przy jednoczesnym za-
pewnieniu ich równości i  równouprawnienia. Przypadek drugi dotyczy prób obrony 
przynależnych określonym zbiorowiskom i terytoriom kulturowej tożsamości, odpor-
nej na właściwe globalizacji trendy homogenizacyjne, czyli ujednolicające. Pomimo tej 
obrony, tożsamość kulturowa przestaje być jednak stopniowo utożsamiana z konkret-
nym terytorium, co jest wynikiem globalnej tendencji do jej deterytorializacji.

Przywołany W.J. Burszta pisze, że w debacie o współczesności przejawiają się dwa 
zjawiska, a mianowicie „wojna kultur” i „polityka tożsamości”. Według niego współczesna 
kultura traci swoje zakorzenienie w konkretnym terytorium, a „wielokulturowość ozna-
cza, że doświadczamy jej na co dzień w tłumie ludzi, którzy przemieszczają się we wspólnej 
przestrzeni tranzytowej”. Stąd właśnie wnika zjawisko deterytorializacji kultury, co wią-
że się z „coraz powszechniejszym stanem poczucia przynależności jednostki do różnych 
wspólnot, pomimo faktu, iż wspólnot tych nie łączy żadne wspólne terytorium. Pojęcie 
to dotyczy także nowej sytuacji, w jakiej znalazły się kultury narodowe i regionalne, które 
przestają być źródłem oraz opoką trwałej i odrębnej tożsamości” 9.

Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie: czy kultura jest czymś przeciwstawnym na-
turze?

Natura versus kultura?

Na rolę natury w kształtowaniu cywilizacji i kultury jednoznacznie wskazuje hi-
storyk F. Fernando-Armesto. Identyfi kując naturalne uwarunkowania powstania i roz-
woju różnych cywilizacji i kultur w długotrwałym procesie historycznym, wymienia on 
następujące – istotne z tego punktu widzenia – rodzaje natury 10:

9 W.J. Burszta, Świat jako więzienie kultury. Pomyślenia, PIW, Warszawa 2008, s. 53.

10 F. Fernandez-Armesto, Cywilizacje. Kultura, ambicje i  przekształcanie natury, Wydawnictwo Na-
ukowe PWN, Warszawa 2008.
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 – ziemia jałowa, czyli pustynie, tundra i lądolody, w tym obszary pustynne południo-
wego zachodu USA, północnego Peru, Sahary, Gobi, Kalahari, północnej Skandy-
nawii, tundry azjatyckiej oraz arktyczne części Ameryki i Grenlandii;

 – nieuprawne stepy, w tym prerie, sawanny afrykańskie oraz stepy Eurazji;
 – lasy tropikalne i  polodowcowe, w  tym lasy polodowcowe strefy umiarkowanej – 

Dolina Missisipi, Europa – oraz tropikalne niziny, na przykład Amazonia;
 – obszary w wysychających klimatach, w tym Dolina Jordanu, Sumer i Egipt, Indie 

i Chiny;
 – obszary górskie, w tym Mezoameryka, Andy, Nowa Gwinea, Zimbabwe, Etiopia, 

Iran i Tybet;
 – obszary morskie:

 – małe wyspy, w  tym „mórz południowych” – Hawaje i  Wyspa Wielkanocna, 
Aleuty, Maledywy, Malta, Kreta Minojska i Wenecja,

 – pobrzeża Europy Północnej i Atlantyku, w tym Fenicja, Skandynawia i Nider-
landy,

 – obszary monsunowe, w  tym Japonia, wybrzeża Arabii i  Azja Południowo-
-Wschodnia,

 – pobrzeża Morza Śródziemnego – greckie i  rzymskie, w  tym Beocja, kolonie 
greckie, Ateny, Morze Egejskie i Jońskie, Rzym i Imperium Rzymskie,

 – oceany.
Wymienione rodzaje natury są przykładem, w jaki sposób to, co wydaje się być 

neutralne, przekształca się w określony typ cywilizacji. „Narzędziem” temu służącym 
jest kultura, a działania z tym związane mają charakter kulturotwórczy.

Szczególnym sposobem interpretacji natury jest postrzeganie jej jako środowi-
ska. Jak należy rozumieć to pojęcie? Według antropologa kultury T. Ingloda 11: „Śro-
dowisko – w  sensie dosłownym – jest tym, co  otacza […]. Jak pisze Lewontin […]: 
»nie ma organizmu żyjącego poza środowiskiem, ale nie ma też środowiska bez orga-
nizmu«”.

Integralnymi elementami – obiektami – każdego środowiska są zatem organizmy, 
w tym zwierzęta i ludzie. Obiekty te mogą wykazywać wobec środowiska, w jakim ist-
nieją, postawy bierne lub aktywne. Wynika to z ich cech i właściwości. Na przykład ka-
mień. Kamień sam w sobie, np. jako część środowiska dla neutralnego obserwatora, jest ni-
czym więcej niż obiektem o określonym kształcie, twardości i strukturze krystalicznej. Tak 
opisany, byłby przykładem tego, co  […] [można nazwać – D.W.] obiektem neutralnym. 

11 T. Inglod, Kultura i postrzeganie środowiska, w: Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, 
red. M. Buchowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 74–75.
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Czasem jednak kamień może być odmiennie zastosowany przez różne zwierzęta. Krab 
może się pod nim ukrywać. Traszka może go używać do  otwierania małży. Wzburzo-
ny człowiek może nim rzucać w  adwersarza 12. Tak więc – w  nawiązaniu do  koncep-
cji Uexkulla, Inglod zauważa, że te same cechy nie są właściwościami samego obiektu [dla 
przykładowego kraba kamień jest schronieniem, dla traszki – kowadłem, dla człowie-
ka – bronią – D.W.], lecz są osiągane przez obiekt poprzez jego relacje z konkretnymi or-
ganizmami […]. Stąd to nie organizm jest dopasowany do określonej ekoprzestrzeni świa-
ta (niszy), lecz sam organizm dopasowuje określoną ekoprzestrzeń do siebie poprzez przy-
pisywanie funkcji obiektom, z którymi wchodzi w relacje 13.

Przypisywanie przez człowieka funkcji określonym obiektom środowiska natu-
ralnego – jak też konkretne działania z tym związane oraz ich efekty – ma wymiar kul-
turowy i kulturotwórczy. Konkludując swoje rozważania, T. Inglod stwierdza, że pod-
stawowym błędem w ekologicznych badaniach relacji ludzi jest zakładanie konfronta-
cji między naturą a kulturą. Nie można zatem pozostawić kultury poza sferą analiz czy-
sto ekologicznych, związanych z badaniem środowiska naturalnego. „Antropologowie 
bez wątpienia byliby przestraszeni na samą myśl o takiej możliwości”. Integralność natu-
ry i kultury wynika, według T. Ingloda, między innymi z obserwacji, że „ludzie podczas 
swego zwykłego życia nie doświadczają środowiska jako «nie zapisanej tablicy», to jest 
jako pustej przestrzeni oczekującej na wprowadzenie porządku kulturowego, lecz ra-
czej jako ustrukturalizowany zbiór potencjalnych zasobów w kontekście podejmowa-
nego działania 14.

Nawiązując do  myśli T.  Ingloda oraz cytowanego już F.  Fernandeza-Armesto, 
można przyjąć, że obszary morskie były i są jedną z bardziej istotnych nisz, w których 
ramach następuje spotkanie między środowiskiem naturalnym a  kulturą. Spróbujmy 
chociażby w zarysie przyjrzeć się omawianym relacjom w kontekście Europy Bałtyckiej.

Natura i kultura w kontekście przednowożytnej 
historii Europy Bałtyckiej

O tym, że obszary morskie są najlepszym „pomostem” integrującym naturę i kul-
turę świadczą chociażby wydarzenia historyczne, które doprowadziły do  sukcesu cy-
wilizację europejską. O  znaczeniu bliskich związków starego kontynentu z  morzem 

12 Ibidem, s. 75. Cytowany autor w tej części swojej pracy nawiązuje do poglądów Jakoba von Uexkul-
la, którego określa jako „ojca założyciela zarówno etnologii, jak i semiotyki”. 

13 Ibidem, s. 75–76.

14 Ibidem, s. 85.



103Znaczenie relacji między naturą i kulturą w rozwoju Europy Bałtyckiej

sugestywnie pisze M. Mollat du Jourdin w swojej książce Europa i morze. I tak: Nieza-
leżnie od sposobu przedstawienia Ziemi […] Europa wykazuje ścisłą zażyłość z elementem 
morskim: ot, mały, maleńki półwysep – prawie wyspa otoczona morzami, które nań nacie-
rają. Spojona od wschodu potężnym masywem azjatyckim, rozczłonkowuje się na zacho-
dzie, a na południu i północy rozdrabnia na archipelagi […] [ Jeśli doszukiwać się rozgra-
niczenia między Europą i Azją, to – D.W.] geografi a jest zarazem mniej precyzyjna i bar-
dziej konkretna. Dla niej rozgraniczenie między Azją i Europą sprowadza się [niezależnie 
od wielu naukowych dyskusji na ten temat – D.W.] do kwestii kontynentalności. Uzasad-
nia ona bezwiednie opinię przywiezioną przez Paula Claudela z Dalekiego Wschodu, [we-
dług której – D.W.]: „Zachód spogląda ku morzu, a Wschód ku górom”.

Wiele […] [różnych – D.W.] przykładów mogłoby niewątpliwie potwierdzić morskie 
predyspozycje Europy. Ale podstawową sprawą jest chyba ustalenie, gdzie się ona zaczyna. 
Linia podziału zdaje się nie być granicą ani górską, ani rzeczną, ani też polityczną; prze-
biega ona [natomiast – D.W.] poprzez strefę, gdzie po raz pierwszy czy ostatni, na wscho-
dzie czy zachodzie, nawiązują się stosunki pomiędzy poszczególnymi obszarami morskimi 
Europy Wschodniej, pomiędzy Bałtykiem a Morzem Czarnym (drogami i rzekami), po-
między zatokami fi ńskimi a Krymem, czy w średniowieczu – między Nowogrodem a Kaf-
fą. Te dwa morza kontynentalne są wyraźnymi ośrodkami penetracji wpływów morskich, 
rozprzestrzeniających się poprzez przesmyki i cieśniny, od wysp do wysp i od zatok do pół-
wyspów 15.

Odnosząc się do tej wypowiedzi, należy stwierdzić, że sama natura oraz jej oddzia-
ływanie nie stanowią wystarczającego czynnika do określenia granic Europy jako cywi-
lizacji. Niezbędne było budowanie przez wieki relacji między naturą a kulturą, by Eu-
ropa stała się odrębnym kontynentem, a nie częścią kontynentu azjatyckiego. Za źró-
dło cywilizacji i kultury europejskiej powszechnie uznaje się Morze Śródziemne, uży-
wa się również określenia – Europa Śródziemnomorska. Faktem jest, że w okresie an-
tycznym wokół tego właśnie obszaru powstały takie składniki europejskiej tożsamości, 
jak grecka fi lozofi a, rzymskie prawo oraz judeochrześcijańska etyka. Na bazie tych idei, 
będących tworami kultury, w tym również mitów 16, kształtowała się w późniejszych 
okresach historycznych – średniowiecze, odrodzenie, oświecenie, aż po czasy współ-
czesne – europejska kultura artystyczna, naukowa, a w konsekwencji również kultura 
polityczna i ekonomiczna.

15 M. Mollat du Jourdin, Europa i morze, Wydawnictwo Krąg, Ofi cyna Wydawnicza Volumen, War-
szawa 1995, s. 14–15.

16 Zob. W. Dobrowolski, Mity morskie antyku, PWN, Warszawa 1987. 
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W ciągu biegu historii, począwszy już od czasów antycznych – rzymskie podbo-
je, handel bursztynem, solą i niewolnikami, zwłaszcza jednak od czasów średniowiecza, 
stopniowo zaczęła się kształtować kultura Europy Zachodniej i Północnej, w tym rów-
nież kultura bałtycka, która jest podstawą do  wyodrębnienia fenomenu Europy Bał-
tyckiej.

O  tym, jak bardzo w  Europie Bałtyckiej dostrzegalne są  relacje między naturą 
a kulturą w ludzkiej świadomości, niech świadczą słowa cytowanego już Mollat du Jo-
urdin, który następująco opisuje drogę do Bałtyku, dokonując przy okazji porównania 
z wejściem do Morza Śródziemnego:

Żeglowanie w Cieśninach Duńskich, pokonanie Cieśniny Gibraltarskiej czy też prze-
lot samolotem nad nimi pozwala docenić ich znaczenie i rolę. Analogie i różnice rzucają się 
w oczy. Dla pasażera płynącego z zachodu Skagerrak robi wrażenie «rękawa», który prze-
węża się, przechodząc w lej Kattegatu. Zupełnie inaczej wygląda podejście do Gibraltaru, 
szeroko otwarte między Zatoką Kadyksu a Marokiem. Za to wylot obu cieśnin w kierunku 
ich mórz wewnętrznych robi spore wrażenie. Na północy, gdyby szlak nie był wykreślony or-
szakiem statków płynących ze zmniejszoną szybkością, nieuważny obserwator mógłby się za-
wahać, jaką drogę obrać wśród niezliczonych wysp (Dania ma ich 474), z których najwięk-
sza, Zelandia, otwiera dostęp do fi ordu Roskilde; kapitan statku o niewielkim nawet zanu-
rzeniu ryzykowałby utknięcie na mieliźnie w płytkich wodach Wielkiego i Małego Bełtu. Na-
tomiast szlak wiodący przez Sund jest pewny, mimo niewielkiej głębokości – do 8 m – i nie-
znacznej szerokości (ok. 5 km) przejścia pomiędzy Helsingborgiem na szwedzkim wybrze-
żu Skanii i Helsingorem na brzegu duńskim. Wszystkim staje tu w pamięci nazwa Elsyno-
ru i postać Hamleta; i chociaż od 1857 roku nie płaci się już podatku wjazdowego ustano-
wionego w roku 1429, odczuwa się potrzebę chwili refl eksji w momencie w inny świat mor-
ski. Co prawda nic nie stoi na przeszkodzie, by skrócić trasę podróży korzystają z Kanału Ki-
lońskiego, który przecina Półwysep Duński, w poprzek, jednakże zysk na czasie pozbawia po-
dróżnego przeżycia, jakim jest przepłynięcie z Morza Północnego do Bałtyku 17.

Jak widać, łączenie natury z kulturą prowadzi do wzbogacenia racjonalności eko-
nomicznej wynikającej chociażby z potrzeby skrócenia czasu podróży. W kontekście ta-
kiej refl eksji, przeżycia estetyczne oraz odwołanie się do chociażby – jednego ze sztan-
darowych wytworów kultury europejskiej – Hamleta Szekspira, zdecydowanie „wygry-
wa” z wąsko pojmowaną efektywnością. Tego też nauczyło nas morze.

Pisząc o  historycznych aspektach etnicznego zróżnicowania kultury morskiej 
Bałtyku, A. Piskozub zauważa, że akwen ten „we wczesnej epoce swych dziejów – aż 

17 M. Mollat du Jourdin, op.cit., s. 17.
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po  wiek XIII był morzem, na  którym sąsiadowały i  stykały się ze  sobą społeczności 
skandynawskich i słowiańskich żeglarzy. Ale nie tylko. Aktywność morską na Bałtyku 
rozwijały aż po wiek XIII cztery grupy etniczne, rozsiedlone na wybrzeżach tego mo-
rza” 18. A. Piskozub wyróżnia w związku z tym 19: Słowian zachodnich, którzy zajmo-
wali wybrzeże południowo-zachodnie; Skandynawów zajmujących wybrzeże północ-
no-zachodnie; Ugrofi nów zajmujących wybrzeże północno-wschodnie; oraz Bałtów 
zajmujących wybrzeże południowo-wschodnie. Według niego, najżywsze kontakty mię-
dzy tymi czterema społecznościami nadbałtyckimi odbywały się rejonach styku sąsiadują-
cych ze sobą grup etnicznych: Słowian i Bałtów – w Zatoce Gdańskiej; Bałtów i Ugrofi nów 
– w  Zatoce Ryskiej; Ugrofi nów i  Skandynawów – w  Zatoce Botnickiej; Skandynawów 
i Słowian – w zatokach i cieśninach zachodnich krańców Bałtyku. Jak wszędzie w świe-
cie, tak i tutaj owe punkty styków kulturowych dały początek wielkim ośrodkom miejskim 
świata bałtyckiego: Gdańsk, Ryga, Sztokholm i Kopenhaga – historyczne cztery „punkty 
kardynalne” na wybrzeżach Bałtyku w tej właśnie epoce powstały w owych punktach styku 
i skrzyżowania tradycji różnych kultur społeczności nadmorskich. Tak jak wschodnia część 
basenu śródziemnomorskiego była na Południu główną areną morza wewnętrznego, zbu-
dowanego tam w okresie antycznym, tak i na Północy podobną rolę odgrywał basen północ-
nomorski w średniowieczu. Nad nim mieścił się punkt ciężkości hanzeatyckiego systemu go-
spodarczego, dla którego basen bałtycki stanowił takie samo zaplecze pełne cennych surow-
ców, jak dla antycznych Fenicjan i Greków basen czarnomorski 20.

Ważnym elementem dorobku cywilizacyjnego Europy Bałtyckiej w okresie przed-
nowożytnym była też kultura materialna, a zwłaszcza techniczna, która stanowi pod-
stawę do rozwoju kultury ekonomicznej. Na lądzie przełomowym osiągnięciem stało 
się w tamtym czasie wynalezienie stosowanego do dziś zaprzęgu koni w chomąto i szle-
je, co nie było znane cywilizacji antycznej. Na morzu natomiast, rewolucyjnym wyna-
lazkiem był ster zawiasowy, pozwalający na dokonywanie podróży pełnomorskich 21.

18 A. Piskozub, Dziedzictwo kultur Północy w kulturze morskiej Europy, w: Morze w kulturach świata, 
red. A. Piskozub, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976, s. 273.

19 Ibidem.

20 Ibidem, s. 274.

21 Na temat steru zawiasowego autor pisze: Nie wiadomo, gdzie dokonano wynalazku. Wiadomo tyl-
ko, że nastąpiło to około XII wieku nad Morzem Północnym lub Bałtykiem. Sztuka tamtych czasów prze-
kazała nam informacje o  przybliżonym okresie dokonania tego wynalazku: ster zawiasowy przedstawia 
rzeźba statku na chrzcielnicy w Winchester, pochodząca z 1180 roku. Jest to najdawniejszy w średniowie-
czu wizerunek tego steru. Wkrótce potem ster zawiasowy zaczął się pojawiać na  okrętach widniejących 
na pieczęciach miast portowych. Pierwszy taki wizerunek przedstawia pieczęć miejska Elbląga z 1242 roku. 
Ibidem, s. 276.



106 Dariusz Waldziński

Podsumowując niniejszą część rozważań, należy stwierdzić, że  najważniejszymi 
przejawami procesów kulturotwórczych w przednowożytnym okresie Europy Bałtyc-
kiej była kultura ekonomiczna. Jeszcze raz należy podkreślić, że jej rozwój przebiegał 
w  długotrwałym procesie historycznym, w  którego trakcie ludy nadbałtyckie dopie-
ro uczyły się – najczęściej spontanicznie, a nie strategicznie – jak można budować kul-
turę, wykorzystując dane im zasoby środowiska naturalnego. Kolejne nisze tego środo-
wiska zostały zagospodarowane przez obiekty infrastruktury technicznej, gospodarczej 
i  społecznej. W konsekwencji powstawały nowe miasta, wokół akwenu rozprzestrze-
niały się nowe – jak na owe czasy – inicjatywy gospodarcze, głównie handlowe – Han-
za – następowała też wymiana różnorodnych idei, powstawały ośrodki akademickie. 
Mimo nierzadkich waśni i konfl iktów zbrojnych między bałtyckimi królestwami, prze-
ważała wola współpracy i wymiany, czego przykładem była sieć hanzeatycka. Należało-
by nawet stwierdzić, że to właśnie w okresie średniowiecza stworzone zostały podstawy 
Europy Bałtyckiej, zarówno jako idei, jak i konkretnego, można by zaryzykować stwier-
dzenie – wspólnego, bałtyckiego doświadczenia.

Istotną cezurą w przedstawianiu relacji między naturą i kulturą w Europie Bał-
tyckiej stanowi przełom nowożytny. W  cywilizacji Europy pojawiły się nowe idee, 
a wraz z nimi nastąpiła przemiana paradygmatu ekonomicznego – gospodarka agrarna 
przeobraziła się w gospodarkę industrialną – a przy okazji, w sposób wyrazisty zaczęła 
kształtować się również kultura polityczna, co było związane z powstaniem wokół ba-
senu bałtyckiego nowożytnych państw narodowych.

Natura i kultura w kontekście czasów nowożytnych Europy Bałtyckiej

W  wyniku swoistego „koła zamachowego” nowożytności ukształtowany już 
w  miarę przez historię „mechanizm” Europy Bałtyckiej uległ znaczącej deregula-
cji. Chcąc zachować konwencję syntezy, warto tu odwołać się do tytułów i podtytu-
łów monografi i poświęconej historii państw i narodów Morza Bałtyckiego. Jej autor 
W. Froese, specyfi kuje wydarzenia i problemy Europy Bałtyckiej w czasach nowożyt-
nych, zwracając uwagę na 22

 – sytuację krajów nadbałtyckich w epoce reformacji, co wiąże się zwłaszcza z
 – kresem unii kalmarskiej,
 – zwycięstwem reformacji w krajach nadbałtyckich,
 – modernizacją administracji państwowej,

22 W. Froese, Historia państw i narodów Morza Bałtyckiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-
wa 2007, tu: Spis treści.
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 – walką o dominację w basenie Morza Bałtyckiego,
 – rozwojem gospodarczym w XVI wieku;

 –  wzrost pozycji Szwecji jako mocarstwa regionalnego, co wiąże się zwłaszcza z
 – aktywnością Chrystiana IV i Gustawa II Adolfa,
 – wojną trzydziestoletnią,
 – wprowadzeniem absolutyzmu w Danii, Szwecji i Brandenburgii-Prusach,
 – kresem istnienia Hanzy;

 – wzrost znaczenia Rosji, co wiąże się zwłaszcza z
 – końcem szwedzkiej hegemonii,
 – nowym wymiarem stosunków wewnętrznych w krajach nadbałtyckich,
 – merkantylizmem jako kluczową doktryną ekonomiczno-handlową,
 – wojną siedmioletnią,
 – rozbiorami Polski,
 – specyfi ką czasów napoleońskich,
 – sytuacją rolnictwa i ludności wiejskiej;

 – rewolucję przemysłową i wzrost nacjonalizmów, co zwiąże się zwłaszcza z
 – przyrostem ludności i ruchami migracyjnymi,
 – industrializacją krajów nadbałtyckich,
 – walką o Szlezwik-Holsztyn,
 – rozwojem stosunków wewnętrznych w  Szwecji, Danii i  niemieckich krajach 

nadbałtyckich,
 – panowaniem rosyjskim nad Finlandią,
 – przebudzeniem się narodów bałtyckich;

 – sytuację Bałtyku w epoce wojen światowych, co wiąże się zwłaszcza z
 – pierwszą wojną światową,
 – odzyskaniem niepodległości przez Polskę i inne kraje bałtyckie,
 – traktatem wersalskim i kwestią granic,
 – rozwojem gospodarczym w okresie międzywojennym,
 – ruchem abstynenckim i ograniczeniem sprzedaży alkoholu,
 – rozwojem dyktatur przy zachowaniu pełnej demokracji parlamentarnej tylko 

w trzech krajach skandynawskich: Danii, Szwecji i Finlandii,
 – drugą wojną światową;

 – okres zimnej wojny i rozpad bloku sowieckiego, co wiąże się zwłaszcza z
 – przemieszczeniami ludności w wyniku drugiej wojny światowej,
 – powstaniem ogólnoświatowych bloków militarnych oraz krajów neutralnych,
 – rozwojem gospodarczym w okresie powojennym,
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 – upadkiem bloku wschodniego i jego skutkami.
Okres nowożytny, aż do upadku bloku sowieckiego, charakteryzował się wystę-

powaniem rozdźwięku między wszystkimi zjawiskami oraz procesami zachodzącymi 
w  przestrzeni natury i  kultury. Podstawowym uwarunkowaniem był wzrost znacze-
nia interesów politycznych nadbałtyckich państw narodowych, jak też ich ugrupowań. 
Dotyczy to również Polski z lat międzywojennych, która po odzyskaniu niepodległo-
ści zaczęła kształtować swój morski charakter, głównie w sferze politycznej i gospodar-
czej, angażując przy tym cały naród i stosując typowe dla związanych z tym celów na-
rzędzia etatystyczne.

Region Morza Bałtyckiego przestał w konsekwencji stanowić spójną, zintegrowa-
ną całość, stając się – zwłaszcza w XX wieku – areną geopolitycznych zmagań o stre-
fy wpływów. Należy pamiętać, że w regionie tym, w sposób szczególnie skondensowa-
ny, przejawiały się dwa najgroźniejsze w całej historii Europy oraz świata systemy tota-
litarne – hitlerowski nazizm i sowiecki komunizm. Tak więc, powrót do idei Europy 
Bałtyckiej mógł nastąpić dopiero po ich upadku, przy czym, o ile hitleryzm upadł sto-
sunkowo szybko, wraz z zakończeniem drugiej wojny światowej, o tyle na upadek syste-
mu sowieckiego trzeba było czekać, aż do początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku.

Patrząc z perspektywy historii nowożytnej, warto zwrócić uwagę na rzadko do-
strzegany w studiach bałtyckich fakt, że na wybrzeżach tego wewnętrznego morza Eu-
ropy zostały zainicjowane trzy „uniwersalne rewolucje kulturowe” o  zasięgu uniwer-
salnym i globalnym, będąc dowodem na kluczową rolę nowych idei w przekształcaniu 
świata. Chodzi tu o

 – po  pierwsze – „rewolucję” zainicjowaną przez Mikołaja Kopernika i  jego funda-
mentalne odkrycie astronomiczne, zmieniające pogląd ludzkości na temat porząd-
ku w kosmosie; odkrycie to jest jednym z podstawowych atrybutów czasów nowo-
żytnych;

 – po drugie – „rewolucję” zainicjowaną przez Immanuela Kanta, który zmienił pozy-
cję podmiotu w poznawaniu świata; idee Kanta są często nazywane „rewolucją ko-
pernikańską” w fi lozofi i Zachodu;

 – po trzecie – „rewolucję” zainicjowaną przez polski związek zawodowy i ruch spo-
łeczno-polityczny „Solidarność”, która stała się punktem wyjścia oraz ideową pod-
stawą upadku systemu komunistycznego, a w konsekwencji bloku sowieckiego.

Mimo swojego znaczenia w sensie praktycznych skutków w naukach ścisłych, fi -
lozofi i oraz realnej polityce i gospodarce, „rewolucje” te rzadko jednak jednoznacznie 
kojarzą się z dziedzictwem bałtyckim. Wynika to najprawdopodobniej z uniwersalne-
go, jak już powiedziano, i globalnego ich charakteru. Najbardziej bezpośredni wpływ 
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na zmianę cywilizacyjnego porządku wokół Bałtyku miała „rewolucja” „Solidarności”. 
To dzięki niej irracjonalna – jak się wydawało jeszcze w latach siedemdziesiątych XX 
wieku – wizja J. Zaleskiego mogła się stać faktem.

Istotnym pytaniem jest jednak: czy dziś, na początku XX wieku, wizja staje się re-
alnym fenomenem? I w tym miejscu – przynajmniej z punktu widzenia autora tej re-
fl eksji – należy mieć poważną wątpliwość. Spróbujmy ją uzasadnić.

Współczesne zachwianie się relacji między 
naturą a kulturą – wątpliwości

Zmiany geopolityczne – będące jak już powiedziano, skutkiem zwłaszcza „rewo-
lucji” „Solidarności” – zmieniły wokół Bałtyku granice podziałów cywilizacyjnych, po-
litycznych, gospodarczych i społecznych. Przejawiło się to w odzyskaniu niepodległo-
ści przez te państwa nadbałtyckie, które były częścią byłego ZSRR lub znajdowały się 
w strefi e jego bezpośredniej kontroli, jak Polska, czy wpływów, co dotyczyło Finlandii. 
Nastąpiło też zjednoczenie Niemiec. Trwale zmienił się w krajach byłego bloku sowiec-
kiego system polityczny, który zaczął się opierać na  demokracji; oraz system ekono-
miczny, który opierał się na mechanizmach rynkowych. Zmiany systemowe zostały też 
zainicjowane w Rosji, jakkolwiek państwo to w dalszym ciągu jest sukcesorem geopoli-
tycznych i geoekonomicznych interesów byłego ZSRR, co wiąże się zwłaszcza z konty-
nuacją ambicji mocarstwowych.

Poza Rosją, wszystkie inne państwa nadbałtyckie (nie zaliczono do nich Norwe-
gii) stały się członkami ponadnarodowej struktury integracyjnej – Unii Europejskiej. 
Takie uwarunkowania instytucjonalne są  niewątpliwie sprzyjające tworzeniu się, za-
równo w sferze koncepcji, jak i konkretnych działań, regionalizmu europejskiego wokół 
Bałtyku 23. Pojawiło się w związku z tym wiele cennych inicjatyw, programów i projek-
tów dotyczących integracji gospodarczej, politycznej, społecznej, naukowej i kultural-
nej. Rozpoczął się proces współpracy transgranicznej, dzięki której wspólnoty lokalne 
i samorządowe mogą wymieniać się doświadczeniami oraz ideami. Istotnym krokiem 
ku Europie Bałtyckiej jest też dążenie do wspólnotowego kształtowania przestrzeni bał-
tyckiej oraz ochrony morskiego środowiska naturalnego. Skoro jest tak dobrze, to czy 
wobec wymienionych procesów integracyjnych można mieć jakiekolwiek wątpliwości 
dotyczące harmonijnych relacji między naturą i kulturą? W tym miejscu warto – zda-
niem autora – zwrócić uwagę na dwie grupy wątpliwości z tym związanych.

23 Zob. L. Łukaszuk, Europa Bałtycka – budowanie modelu regionalizmu europejskiego, w: Europa Bał-
tycka. Od idei do rzeczywistości…, s. 34–47.
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Wątpliwość pierwsza dotyczy braku wspólnej, albo raczej wspólnotowej, wizji do-
tyczącej kształtowania kultury bałtyckiej. Jak pisze J. Zaucha: „Aspekty kulturowe nie 
stanowią najistotniejszej spoiny regionu, jeśli nie liczyć poczucia przynależności do sze-
roko rozumianego etosu Północy Europy (pracowitość, punktualność, odpowiedzial-
ność), czasami przeciwstawnego większej spontaniczności i  żywiołowości stylu życia 
na południu kontynentu” 24. Kulturowej identyfi kacji może też służyć pozytywny sto-
sunek mieszkańców krajów nadbałtyckich (za wyjątkiem Rosji) do fundamentalnych 
wartości cywilizacji Zachodu: demokracji, stosunku do godności człowieka, toleran-
cji, społeczeństwa obywatelskiego i wolności słowa. Dotyczy to też stosunku negatyw-
nego do zjawisk patologicznych, na przykład korupcji. To chyba jednak zdecydowanie 
za  mało, a  wspomniane wartości mają charakter wybitnie uniwersalny, przekraczają-
cy – żeby użyć tu sformułowania J. Zaleskiego – „bałtycką miedzę”. Zdecydowanie bra-
kuje natomiast chociażby woli poszukiwania nowych, oryginalnych – a przede wszyst-
kim – wspólnych (wspólnotowych) idei. Chodzi tu o wizje ukierunkowane na budo-
wanie europejsko-bałtyckiej tożsamości kulturowej, przez co w pełni uprawnione było-
by mówienie i badanie wspomnianego, specyfi cznego dla tego obszaru kontynentu, re-
gionalizmu bałtyckiego.

Nie chodzi tu oczywiście o idee rewolucyjne – nikt nie oczekuje narodzin współ-
czesnego Kopernika czy Kanta. Chodzi tu o wspólną refl eksję, czy wytworzenie jakich-
kolwiek ożywczych idei kulturowych jest nad Bałtykiem konieczne, możliwe, a przed 
wszystkim – uzasadnione, a jeśli tak, to w jakich sferach i w jakim zakresie. Póki co, kra-
je skandynawskie budują swoją tożsamość na własnej tradycji i wizji urynkowionego so-
cjalizmu, próbują systemowo odpowiadać na globalne wyzwania związane z gospodar-
ką opartą na wiedzy. Polska z kolei wciąż próbuje rozwikłać własne problemy z tożsa-
mością kulturową, przy czym najważniejszą przesłanką jest oparta na resentymentach 
– Niemcy, Rosja – a przez to archaiczna w swojej treści i formie, polityka historyczna.

Wątpliwość druga dotyczy harmonizacji poszczególnych komponentów składa-
jących się na relacje zachodzące między naturą a kulturą. Ważne jest bowiem, aby po-
szczególne koncepcje i działania były ze sobą kompatybilne, by na przykład planowanie 
przestrzenne czy ochrona środowiska naturalnego korespondowały z  generowaniem 
przedsiębiorczości i  innowacyjności; by polityka gospodarcza i  społeczna była skore-
lowana z różnymi formami samorządowej polityki rozwoju regionalnego; by ciekawe 
projekty badań naukowych harmonizowały z kreatywnością artystyczną; by aktywność 

24 J. Zaucha, Rola przestrzeni w kształtowaniu relacji gospodarczych. Ekonomiczne fundamenty plano-
wania przestrzennego w Europie Bałtyckiej, Wyd. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 
2007, s. 192.
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obywatelska w większym stopniu uwzględniała przenikanie kultur itp. Korelacji takich 
można by oczywiście wymienić o wiele więcej i to w różnych konfi guracjach, na przy-
kład przedmiotowych (czego dotyczyły wymienione przykłady) oraz podmiotowych, 
co odnosi się do wielu różnorodnych podmiotów kulturotwórczych – instytucji wspól-
notowych, rządów państw, samorządów terytorialnych, obywatelskich organizacji po-
zarządowych, kościołów, przedsiębiorstw, uczelni wyższych itd. W tym zakresie nale-
ży zauważyć, że o ile trudno jest stwierdzić, że instytucji odpowiedzialnych za kształto-
wanie omawianych relacji wcale nie jest za dużo, to z pewnością ich aktywność jest nad-
miernie rozproszona i nieskoordynowana.

Warto też zwrócić uwagę – tylko sygnalizacyjnie, bez rozwijania tematu – że w po-
lityce gospodarczej niektórych państw wciąż jeszcze zbyt wyraźne są „echa z przeszło-
ści”, dotyczące orientacji antywspólnotowej i – de facto – antyintegracyjnej. Przejawia się 
to w nadmiernej dbałości o własne, geopolityczne i geoekonomiczne interesy. Przykła-
dem niech będzie dobrze znane przedsięwzięcie niemiecko-rosyjskie w zakresie budowy 
gazociągu po dnie Bałtyku, z pominięciem interesów innych państw, zwłaszcza Polski.

Sytuacja taka z pewnością jest znaczącym sygnałem potwierdzającym wątpliwo-
ści w zakresie powstania i realizacji wspólnej (wspólnotowej) koncepcji zintegrowanej 
Europy Bałtyckiej. Warto w tym miejscu ponownie odwołać się do słów J. Zaleskiego 
z 1993 roku. Autorowi temu chodziło przecież o to, by na kolejnych etapach tworze-
nia Europy Bałtyckiej ciągle poszukiwać wspólnych (wspólnotowych) idei oraz strate-
gii. Zjawisko integracji w Europie jest bowiem zbyt cenne, by „rozmieniać” je na istot-
ne interesy poszczególnych państw, jak partykularne bezpieczeństwo energetyczne, nie 
mówiąc już o innych, mniej ważnych kwestiach. Są to niewątpliwie problemy i wyzwa-
nia dla całej Unii Europejskiej.

Uwagi końcowe

Podsumowując, należy zwrócić uwagę na kilka kwestii. Jeśli chodzi o skuteczną reali-
zację wizji Europy Bałtyckiej, to jest ona uzależniona od właściwego dostrzeżenia, a szcze-
gólnie docenienia znaczenia relacji między naturą a kulturą. Nie chodzi tu jednak o wą-
skie pojmowanie takich relacji, co może być interpretowane jako, z jednej strony zwracanie 
uwagi przede wszystkim na ochronę środowiska naturalnego czy – z drugiej – jako kon-
centrowanie się wyłącznie na procesach kulturotwórczych lub na dbałości o dziedzictwo 
kulturowe. Do tego zagadnienia trzeba podejść holistycznie, uwzględniając komplekso-
we ujęcie kultury i dostrzegając w niej również takie kwestie, jak ludzkie postawy i wyni-
kająca z nich jakość więzi społecznych, stosunek do przedsiębiorczości i innowacyjności; 
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systemy sprawowania władzy publicznej; rozwój badań naukowych i nowych technologii; 
oraz jakość procesów kulturotwórczych, szczególnie w sferze kreowania nowych idei. Je-
śli podejście takie nie będzie dominowało w budowaniu Europy Bałtyckiej, to ograniczy-
my się wyłącznie do rozwiązań technokratycznych, opartych na interesach narodowych 
czy grupowych. Proponuje się też zwrócić uwagę, że
1.  Nie należy poważnie traktować opinii, w  świetle których akweny morskie straci-

ły na znaczeniu w dobie nowej, „zinternetyzowanej” i opartej na innych wysokich 
technologiach gospodarki. Wystarczy dostrzec rosnące znaczenie Oceanu Indyj-
skiego, który staje się obecnie areną globalnej konkurencji, szczególnie między In-
diami i Chinami, a dotyczącej najbardziej efektywnego transportu surowców ener-
getycznych z  Bliskiego Wschodu 25. Morze Bałtyckie również jest i  będzie areną 
konkurencji, niech jednak będzie to  konkurencja mikroekonomiczna, a  nie geo-
strategiczna; niech wody Bałtyku będą w większym stopniu areną współpracy, a nie 
geoekonomicznych gier i konfrontacji.

2.  Po drugie – nawiązując do przedstawionej tezy o deterytorializacji kultury (w nawią-
zaniu do cytowanej tezy W.J. Burszty), należy zauważyć, że obszary nadmorskie – jak 
wykazuje długi proces historyczny – są z jednej strony, w sposób oczywisty, kosmo-
polityczne i uwzględniające wartości uniwersalne, a tym samym różnorodność i bo-
gactwo idei. Z drugiej jednak zawsze (i wszędzie) charakteryzowały się wyraźną toż-
samością kulturową, cywilizacyjną, polityczną i  ekonomiczną. Ten swoisty para-
doks decydował, że to właśnie cywilizacje opierające się na naturze związanej z mo-
rzem rozwijały się szybciej i  bardziej wszechstronnie, aniżeli cywilizacje stepowe, 
pustynne czy górskie. Dziś nawet cywilizacje powstające w wysychających klima-
tach, na przykład Chiny, doceniają wagę akwenów morskich. Dlaczego zatem typo-
we cywilizacje morskie nie miałyby ponownie zwrócić się ku morzu? Odpowiada-
jąc na to pytanie, warto wyrazić nadzieję, że powstająca właśnie wspólnotowa poli-
tyka morska Unii Europejskiej nie ograniczy się wyłącznie do perspektywy regional-
nej i ekologicznej, dostrzeże natomiast najbardziej ważny dla swojego rozwoju i kul-
turowo-cywilizacyjnej tożsamości – co wynika z całej historii Europy – element, ja-
kim jest morze – obszar najbardziej predestynowany do łączenia w twórczy sposób 
natury i kultury.

3. Ważne jest jednak – i  to proponuje się w niniejszym artykule – by odbywało się 
to w sposób uwzględniający pełnię, a tym samym harmonię relacji między naturą 
i kulturą

25 Zob. R.D. Kaplan, Center Stage for the Twenty-fi st Century. Power Plays in the Indian Ocean, „Fore-
ign Aff airs” March/April 2009, s. 16–32.



113Znaczenie relacji między naturą i kulturą w rozwoju Europy Bałtyckiej

Literatura
Burszta W.J., Świat jako więzienie kultury. Pomyślenia, PIW, Warszawa 2008.
Dobrowolski W., Mity morskie antyku, PWN, Warszawa 1987.
Fernandez-Armesto F., Cywilizacje. Kultura, ambicje i przekształcanie natury, Wydaw-

nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Froese W., Historia państw i  narodów Morza Bałtyckiego, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2007.
Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, red. L.E. Harrison, 

S.P. Huntington, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2003.
Inglis F., Kultura, Wyd. Sic!, Warszawa 2007.
Inglod T., Kultura i postrzeganie środowiska, w: Badanie kultury. Elementy teorii antro-

pologicznej. Wyboru dokonali i przedmową poprzedzili M. Kempny i E. Nowicka, 
red. M. Buchowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Kaplan R.D., Center Stage for the Twenty-fi st Century. Power Plays in the Indian Ocean, 
“Foreign Aff airs” March/April 2009.

Kisiel-Łowczyc A.B., Bałtycka integracja ekonomiczna. Stan i perspektywy do 2010 r., 
PWE, Warszawa 2000.

Krąpiec M.A., Człowiek i kultura, Wyd. Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lu-
blin 2008.

Łukaszuk L., Europa Bałtycka – budowanie modelu regionalizmu europejskiego, w: Eu-
ropa Bałtycka. Od idei do rzeczywistości, red. T. Palmowski, „Zeszyty Nadmorskie” 
nr 10, Gdynia–Pelplin 2006.

Mollat du Jourdin M., Europa i morze, Wydawnictwo Krąg, Ofi cyna Wydawnicza Vo-
lumen, Warszawa 1995.

Pacuk M., Palmowski T., Przedmowa, w: Europa Bałtycka. Od  idei do  rzeczywistości, 
red. T. Palmowski, „Zeszyty Nadmorskie” nr 10, Gdynia–Pelplin 2006.

Piskozub A., Dziedzictwo kultur Północy w kulturze morskiej Europy, w: Morze w kultu-
rach świata, red. A. Piskozub, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976.

Waldziński D., Kumelska M., Relacje gospodarczo-kulturowe w procesach rozwoju regio-
nalnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 526, „Ekonomicz-
ne Problemy Usług” nr 29, Szczecin 2009.

Waldziński D., Spójność ekonomiczna Unii Europejskiej w  świetle współczesnych prze-
mian kulturowo-cywilizacyjnych, w: Spójność społeczna, gospodarcza i  terytorial-
na w Unii Europejskiej, red. E. Pancer-Cybulska, „Prace Naukowe Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 21, Wrocław 2008.



114 Dariusz Waldziński

Zaleski J., Wojewódka Cz., Europa Bałtycka. Zarys monografi i gospodarczej, Ossoli-
neum, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1977.

Zaleski J., Razem czy osobno? Przyczynek do koncepcji bałtyckiej wspólnoty regionalnej, w: 
Europa Bałtycka. Od idei do rzeczywistości, red. T. Palmowski, „Zeszyty Nadmor-
skie” nr 10, Gdynia–Pelplin 2006.

Zaucha J., Rola przestrzeni w kształtowaniu relacji gospodarczych. Ekonomiczne funda-
menty planowania przestrzennego w Europie Bałtyckiej, Wyd. Fundacja Rozwoju 
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.

Znaniecki F., Nauki o kulturze. Narodziny i rozwój, Warszawa 1971.

THE IMPORTANCE OF RELATIONS BETWEEN NATURE AND CULTURE
IN THE DEVELOPMENT OF BALTIC EUROPE

Summary

Th is paper constitutes a scientifi c refl ection on relations between nature and culture in creating 
and implementing the vision of Baltic Europe. Nature is identifi ed with the natural environ-
ment, whereas culture is understood as people’s attitudes, their values and their material and 
immaterial creations. Between nature and culture, in the light of these understandings, there are 
issues, such as environmental protection, economy, politics, new technology and social bonds.
Th e objective of this paper is to prove that the development of Baltic Europe depends on harmo-
nious and holistic changes in the above-mentioned aspects.
Th e author of this paper tries also to prove that today’s development of Baltic Europe is not co-
herent with this approach. Meanwhile, relations between nature and culture are not realized, 
because tactical and operating orientations dominate. Th is situation leads to  the dispersal of 
many valuable initiatives, programmes and projects. Moreover, this situation does not answer 
to contemporary challenges.

Translated by Dariusz Waldziński
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Wizja wspólnej polityki bałtyckiej powinna mieć swój punkt wyjścia w tezie, że izo-
lacja to karta przegrana, że należy dążyć do stworzenia regionalnej integracji bałtyckiej 
„dziewiątki” przynajmniej w fazie przejściowej, stanowiącej wyraz jedności celów i metod 
dla przyczyniania się do budowy nowego europejskiego ładu.

[ Jerzy Zaleski, 1993]

Bałtycka integracja

Prekursorem strategicznego myślenia o rozwoju Regionu Bałtyckiego był prof. Je-
rzy Zaleski 1. Miało to miejsce jeszcze w czasach, gdy region był podzielony żelazną kur-
tyną 2. Wcześniej badania i  analizy dotyczące integracji bałtyckiej były sporadyczne 3, 
a na Zachodzie pojawiły się dopiero na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdzie-
siątych 4. 

1 J. Zaleski, C. Wojewódka, Europa Bałtycka. Zarys monografi i gospodarczej, Ossolineum, Wrocław 1977.

2 J. Zaleski, Bezdroża polityki bałtyckiej, w: Rozwój Regionu Bałtyckiego, red. W. Toczyski, Uniwersy-
tet Gdański, Gdańsk 2001.

3 Np. E.G. Woods, Th e Baltic Region. A study physical and human geography, London 1937.

4 Th e Baltic Sea Area – A region in the making, red. M. Kukk, S. Jervel, P. Joenniemi, Sarpsborg 1992; 
Statistiska Centralbyran, Th e Baltic Region. Statistics on resources, environment and economy, Stockholm 
1993; EuroFutures, Perspective for the Economic Development of the Baltic Region, Stockholm 1984.
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Jak zauważa Deike 5, cechą specyfi czną bałtyckiej integracji jest postrzeganie szans 
rozwojowych regionu we  współpracy instytucjonalnej i  ekonomicznej między krajami 
bałtyckimi bez oglądania się na wymianę z centralnymi regionami Europy. W dużej mie-
rze to wola polityczna doprowadziła do przekształcenia się w latach dziewięćdziesiątych 
minionego wieku koncepcji regionu bałtyckiego w element realnej rzeczywistości. Stra-
tegiczną inspirację i polityczne przywództwo zapewniła Konferencja Premierów Państw 
Morza Bałtyckiego. Wiodącą rolę odgrywała także powołana w 1992 roku Rada Państw 
Morza Bałtyckiego, w ramach której funkcjonuje do dziś większość pozostałych między-
rządowych sieci współpracy 6. Regularnie spotykają się także parlamentarzyści z krajów 
wokół Bałtyku. Bałtycki model współpracy nie ma sobie równego na świecie, zważywszy 
na wielość i żywość powiązań 7. Świadczy o tym najlepiej liczba 17 sieci współpracy mię-
dzyrządowej i samorządowej, nie licząc konwencji o ochronie środowiska morskiego i sie-
ci współpracy pozarządowej 8.  Scott 9 wskazuje nawet na powstanie fenomenu nowego re-
gionalizmu bałtyckiego. Jego istotą jest wykształcenie się samoistnego zestawu celów i dą-
żeń o bałtyckim charakterze i uformowanie się wokół nich debaty publicznej, jak owe cele 
i interesy powinny być osiągane. Działania te mają charakter oddolny, są i były podejmo-
wane zarówno przez władze krajowe, samorządowe, jak i organizacje pozarządowe. Tego 
typu integrowanie się wymaga jedynie powiązań sieciowych, podczas gdy tkanka instytu-
cjonalna (umowy, konwencje) odgrywa znaczenie drugorzędne. Jego narzędziowym wy-
razem są liczne umowy, porozumienia, wspólnie opracowywane dokumenty strategicz-
ne (wizje i  programy), projekty, konferencje o  charakterze wielostronnym, dobrowol-
nym, zapewniające czerpanie wzajemnych korzyści (sytuacje typu win-win). W efekcie 
w Regionie Bałtyckim powstał mechanizm koordynacji różnorodnych rodzajów polityki 

5 P. Deike, Center-Periphery Dynamics in the new Europe and Th eir Impact on Transport Infr astruc-
ture Planning in the Baltic Sea Region, Department of Urban Planning and Policy Development Rutgers 
University 2000, s. 9.

6 Communiqué from the IX Ministerial session of the Council of the Baltic Sea States, Bergen, 21–
22 June 2000. W komunikacie stwierdzono m.in.: „Rada […] deklaruje swoją gotowość do odgrywania 
roli koordynacyjnej wobec współpracy międzyrządowej w ramach krajów członkowskich i  roli ośrodka 
wymiany informacji, celem uniknięcia dublowania pracy i zapewnienia najlepszego wykorzystania istnieją-
cych w regionie zasobów” (tłumaczenie własne). zob. Komunikat końcowy z posiedzenia Rady Państw Mo-
rza Bałtyckiego w Bergen w 2000 r.

7 J. Zaucha, Integracja wokół Bałtyku, w: Podstawy reformy samorządowej, red. E. Toczyska, Uniwersy-
tet Gdański, Gańsk1998, s. 93.

8 Zob. J.  Zaucha, Rola przestrzeni w  kształtowaniu relacji gospodarczych – ekonomiczne fundamenty 
planowania przestrzennego w Europie Bałtyckiej, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2007, s. 187–190.

9 J.W. Scott, VASAB 2010: Developing geo-governance structure for a new Baltic regionalism, w: Com-
petition and co-operation of the Baltic regions of Denmark, Germany and Poland, Rządowe Centrum Stu-
diów Strategicznych, Sopot 1998, s. 75–77.
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o charakterze wielostronnym i wielopoziomowym (kraje, regiony, a nawet gminy). Ten 
specyfi czny rozwój regionu, zdaniem Shore’a 10 doprowadził do ponownego odkrycia tej 
specyfi cznej części Europy przez władze UE w procesie poszerzania i pogłębiania Unii. 
Region Bałtycki był jednym z siedmiu regionów paneuropejskich, w których testowano 
w latach 1997–1999 transnarodową współpracę terytorialną (INTERREG II C) pod-
niesioną dziś do rangi trzeciego głównego celu polityki spójności 11. Bałtyckiemu regio-
nalizmowi zawdzięczać należy przeniesienie z Azji na grunt europejski koncepcji geoza-
rządzania łączącej działania międzynarodowe władz krajowych o charakterze ramowym 
z podobnymi wysiłkami władz samorządowych i organizacji pozarządowych wypełniają-
cych te ramy konkretnymi działaniami 12. W konsekwencji Region Bałtycki stał się forum 
powszechnego stosowania metody otwartej koordynacji. Polega ona na wspólnym okre-
śleniu przez kraje celów, jakie powinny być osiągnięte w danej dziedzinie, które następ-
nie są realizowane na szczeblu krajowym 13. Na podstawie cyklicznych sprawozdań władz 
krajowych wyznaczone instytucje międzynarodowe dokonują monitoringu, porówna-
nia i oceny zakresu realizacji wspólnie uzgodnionych celów 14. Metoda ta, zwana miękką 
koordynacją, wykorzystywana z powodzeniem w HELCOM-ie 15 czy mniej efektywnie 
w VASAB-ie 16, na szerszą skalę europejską została wprowadzona przez OECD, a obecnie 
stanowi jedną z czterech głównych metody koordynacji realizacji polityki Unii Europej-
skiej 17. W piśmiennictwie podkreśla się liczne jej zalety, między innymi

10 C. Shore, Transcending the National State?, “Journal of Historical Sociology” 1996, vol. 9 (4), s. 473–496.

11 Budżet bałtyckiego INTERREG-u  II C wyniósł 20% całej dostępnej puli i  był znacznie wyższy 
od budżetów pozostałych regionów z wyjątkiem północno-zachodniego regionu metropolitalnego.

12 J.W. Scott, Evolving regimes for Local Transboundary Co-operation. Th e German-Polisch experience, 
w: Curtains of Iron and Gold: Reconstructing Borders and Scales of Interaction, red. H. Eselinen, I. Liikanen, 
J. Oksa, Aldershot 1999, s. 179–193; K. Ohmae, Th e End of the Nation State-How Region States Harness 
the Prosperity of the Global Economy, Free Press, McMillan 1995.

13 S. Luc, Rola otwartej metody koordynacji w procesie integracji europejskiej, Prace i Materiały Instytu-
tu Rozwoju Gospodarczego SGH nr 82, Warszawa 2009, s. 76.

14 UKIE, Polityka młodzieżowa Unii Europejskiej, Warszawa 2007, http://www.ukie.gov.pl/HLP/fi -
les.nsf/0/B075C64AEC007 769C125 726C005D9D54/$fi le/broszura_mlodziez_Q.indd.pdf, s. 9.

15 HELCOM – Komisja Helsińska powstała jako organ wykonawczy konwencji o ochronie środowi-
ska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzonej w Helsinkach 22 marca 1974 r. W roku 1992 po-
przednia umowa międzynarodowa zastąpiona została konwencją o ochronie środowiska morskiego obsza-
ru Morza Bałtyckiego, sporządzoną w Helsinkach 9 kwietnia 1992 r.

16 VASAB 2010 jest to współpraca międzynarodowa na polu planowania przestrzennego, obejmują-
ca wszystkie kraje bałtyckie oraz Białoruś i Norwegię. W jej ramach określono zasadnicze kierunki wspól-
nych działań przestrzennych w regionie Morza Bałtyckiego (zob.www.vasab.org).

17 L. Jasień, Otwarta metoda koordynacji, jej kontekst europejski i znaczenie dla Polski, w: Biała księ-
ga 2003, część 1: Polska wobec strategii lizbońskiej, red. J. Szomburg, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, 
Gdańsk–Warszawa 2003.
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 – deliberacyjne rozwiązywanie problemów i  promowanie wzajemnego uczenia się 
przez wspólną pracę, tworzenie forów dyskusyjnych, wspólne analizowanie osią-
gniętych rezultatów,

 – silne bodźce utrudniające krajom wyłamywanie się ze wspólnych działań (chociaż 
można uczestnictwo jedynie pozorować),

 – przejrzystość procesu decyzyjnego i  szerokie zaangażowanie różnych podmiotów 
na wszystkich szczeblach od europejskiego po lokalny 18.

Metoda ta jest natomiast nieskuteczna, gdy koszty transferu polityki przeważają 
nad oczekiwanymi korzyściami. Można więc przyjąć, że w ramach współpracy bałtyc-
kiej nie będzie się podejmować zagadnień kontrowersyjnych, wymagających poświęce-
nia korzyści krajowych czy regionalnych na rzecz tych bałtyckich. Przykładem może 
być przebieg gazociągu północnego, który nigdy nie był nawet omawiany na forum VA-
SAB-u czy HELCOM-u. Żadna z instytucji bałtyckich nie podjęła także próby media-
cji, gdy wycofanie się kapitałów banków skandynawskich z Litwy czy Łotwy mogło sta-
nowić zagrożenie dla stabilności makroekonomicznej, a więc de facto suwerennego bytu 
tych krajów. W tych sytuacjach nie zadziałały metody oddolnej koordynacji.

Trzeba także podkreślić słabość stricte ekonomicznego wymiaru współpracy bał-
tyckiej. Badania 19 wskazują na silne powiązanie wzajemne przez handel jedynie krajów 
skandynawskich i bardzo słabych związków subregionów Rosji bałtyckiej z innymi kra-
jami Regionu Bałtyckiego z wyjątkiem sąsiadów. Bałtyckie powiązania handlowe o bi-
lateralnym charakterze dominują w Polsce (handel głównie z Niemcami) i na Białoru-
si (głównie z Rosją). Istnieją jednak dowody na geografi czną koncentrację powiązań 
w subregionach i intensywną współpracę niektórych sektorów 20. Duża część krajów re-
gionu ma jednak silniejsze związki ekonomiczne (handel i bezpośrednie inwestycje za-
graniczne) z krajami spoza regionu. To samo dotyczy powiązań sieciowych sektora wy-
twórczego. Współpraca poszczególnych branż i gałęzi oraz subregionalne klasterowa-
nie działalności gospodarczej w regionie są czynnikami komplementarnymi, niezastę-
pującymi integracji z szerszym systemem europejskim i gospodarką globalną, jak to się 
dzieje w innych częściach świata 21.

18 S. Luc, op.cit., s. 84.

19 J. Zaucha, Factors infl uencing Integration of the Baltic Sea region. With special Focus on the spatial 
and economic Dimension, w: Economic Styles in the Process of EU Eastern Enlargement, red. H.  Reiter, 
J. Zweynert, Hamburg 2009, s. 268.

20 A.P. Cornett, F. Snickars, Trade and foreign direct investment as measures of spatial integration in the 
Baltic Sea region, “Geographica Polonica” 2002, vol. 75, nr 2, s. 33.

21 Ibidem, s. 54.
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Zarysowany mechanizm funkcjonowania integracji bałtyckiej wskazuje, że  jest 
to  proces oddolny, którego fundamentem jest energia społeczeństwa obywatelskiego, 
łatwość tworzenia sieci współpracy i  dostrzegania korzyści z  niej płynącej, a  wreszcie 
otwartość na sąsiadów, potrzeba wspólnego działania, brak istotnych uprzedzeń i kse-
nofobii, a wreszcie podobne cele rozwojowe. Jedynym niezmiennym problemem, wokół 
którego od lat koncentruje się współpraca bałtycka, są kwestie ekologiczne 22, czego wy-
razem jest status współpracy podjętej w ramach HELCOM-u, której nadano rangę kon-
wencji. Pozostałe zagadnienia są defi niowane na bieżąco, ich paleta nie jest traktowana 
dogmatycznie i wynika ze zmian w świadomości lokalnych i regionalnych elit. Ogólnie 
jednak dotyczą one dostępności (ze względu na peryferyjne położenie regionu), popra-
wy standardów życia oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza w kra-
jach sąsiedzkich 23. Spory wpływ na ich redefi niowanie i nadawanie im priorytetów wy-
wiera dostępność środków zewnętrznych szczególnie w ramach programów UE.

Bałtyckie strategie

Wielostronna i  wielopłaszczyznowa współpraca bałtycka musiała zaowocować 
wielością strategii i dokumentów dotykających różnorodnych pól współpracy i przygo-
towywanych dla odmiennych obszarów geografi cznych. Liczne strategie zostały także 
stworzone w ramach projektów bałtyckich wspieranych ze źródeł UE.

Pierwsza w porządku historycznym była wizja i strategia rozwoju przestrzennego 
Regionu Bałtyckiego 24. Jak stwierdziła w 1992 roku Gorel Th urdin – szwedzka mini-
ster, z której inspiracji powstał ten dokument: „jesteśmy zjednoczeni przez Bałtyk, ale 
dzieli nas wiele innych spraw. To się musi zmienić. Ale zmiana ta nie nastąpi, jeśli nie 
opracujemy wspólnej strategii. A strategia wymaga śmiałej i dalekowzrocznej wizji” 25. 

22 Obecnie wzbogacane o kwestie klimatyczne.

23 Jak wskazują badania VASAB-u, bałtyckie regiony Rosji wykazują słabe zainteresowanie współpra-
cą bałtycką z wyjątkiem – być może nieco wychodzącego przed szereg – Kaliningradu, a zwłaszcza jego 
elit intelektualnych. W Petersburgu dominuje myślenie w kategoriach powiązań o charakterze globalnym 
transkontynentalnym (zob. Severo-zapad Rossii v regione Baltiyskogo Moria: Problemy i perspektivy ekono-
micheskogo vzaimodeistviya i sotrudnichestva, red. J. Zaucha, G. Fedorov, L. Limonov, N. Oding, Kant Uni-
versity, Kaliningrad 2008, s. 12–134). Rosja nie podpisała nawet memorandum umożliwiającego udział 
w projektach bałtyckich w latach 2007–2013. Nie wystartował też program ENPI Litwa–Polska–Rosja 
(Obwód Kaliningradzki).

24 VASAB, Towards a fr amework for Spatial Development in the Baltic Sea Region, Vision and Strate-
gies around the Baltic Sea 2010, Denmark 1994.

25  „We are united by the Baltic Sea but from most other aspects we are separated. Th is must chan-
ge. But this change can not come if we don’t invent a common strategy. And for that we need a daring and 
far-seeing vision”. 
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Motywem przewodnim wizji i strategii VASAB-u stała się integracja przestrzenna ro-
zumiana w tym czasie jako harmonijny rozwój struktur przestrzennych (sieci osadni-
czej, transportowej i komunikacyjnej oraz pozostałych form zagospodarowania prze-
strzennego) w  całym regionie. Dokument zawierał część diagnostyczną, jak również 
identyfi kował podstawowe wartości rozwoju przestrzennego w regionie, przedstawio-
no w nim wizję rozwoju, cele strategiczne (17) oraz konkretne działania zmierzające 
do ich realizacji (20) 26. Strategia i wizja były realizowane przy wykorzystaniu projek-
tów pilotażowych i projektów bałtyckich INTERREG-ów.

Pierwszy program operacyjny bałtyckiego INTERREG-u pojawił się w 1996 roku. 
Był to dokument strategiczny, w którym wskazano najważniejsze cele dla rozwoju prze-
strzennego Regionu Bałtyckiego, a zarazem fundusze unijne na ich osiągnięcie. W okre-
sie 1997–1999 realizowano dwa priorytety. Pierwszy wspierał promowanie działań prze-
strzennych o charakterze sustensywnym, celem podniesienia poziomu spójności ekono-
micznej i społecznej regionu, i obejmował wspieranie systemu miast bałtyckich i zrówno-
ważonej struktury osadnictwa, poprawę dostępności i efektywności wykorzystania ener-
gii oraz wspieranie zintegrowanego zarządzania i  rozwoju sustensywnego stref brzego-
wych, wysp i innych obszarów specyfi cznych. Drugi priorytet dotyczył promocji plano-
wania przestrzennego i jego metodologii, obejmując następujące działania: planowanie 
przestrzenne w sferze dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego, a także wspie-
ranie planowania przestrzennego i jego metodologii w regionie.

Kolejny program operacyjny dotyczył okresu 2000–2006. Budżet alokowa-
ny przez UE wzrósł pięciokrotnie, to jest z około 20 do 100 mln euro. Nastąpiła nie-
znaczna zmiana priorytetów i poszerzenie współpracy przestrzennej o zagadnienia roz-
woju regionalnego i współpracę instytucjonalną. Priorytety uzgodnione w tym okre-
sie obejmowały wspieranie ujęcia przestrzennego i  działań o  charakterze przestrzen-
nym w odniesieniu do określonych regionów i sektorów (działania: wspieranie przy-
gotowania i wdrażania strategii dla makroregionów; promowanie rozwoju sustensyw-
nego wybranych sektorów; wzmacnianie sustensywnego rozwoju stref przybrzeżnych, 
wysp i innych obszarów specjalnych); promocję struktur terytorialnych wspierających 
rozwój sustensywny Regionu Bałtyckiego (działania: promowanie rozwoju sustensyw-
nych, policentrycznych struktur osadniczych; tworzenie sustensywnych połączeń ko-
munikacyjnych służących poprawie integracji przestrzennej; poprawa zintegrowanego 
zarządzania dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym oraz zasobami naturalnymi); 
wspieranie tworzenia instytucji wzmacniających ponadnarodowy rozwój przestrzenny, 

26 Szerzej J. Zaucha, Rola przestrzeni…, s. 276–277.
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które w wymiarze międzynarodowym usprawnią rozwój przestrzenny i wyeliminują ba-
riery instytucjonalne, prawne i organizacyjne.

Priorytet 1: Rozwijanie innowacji w całym Regionie Bałtyckim
Kierunki wsparcia:
1. Zapewnianie wsparcia dla źródeł innowacji
2. Ułatwianie transferu technologii i rozpowszechniania wiedzy w całym Regionie Bałtyckim
3. Zwiększanie możliwości społecznych w generowaniu i absorpcji nowej wiedzy

Priorytet 2: Zewnętrzna i wewnętrzna dostępność Regionu Bałtyckiego
Kierunki wsparcia:
1. Promowanie działań w zakresie transportu i ICT zwiększających dostępność i sustensywny 

wzrost społeczno-gospodarczy
2. Działania pobudzające dalszą integrację w istniejących transnarodowych strefach rozwoju 

i tworzenie nowych (mających na celu lepsze wykorzystanie potencjału społeczno-gospodar-
czego sąsiadujących terytoriów)

Priorytet 3: Zarządzanie Morzem Bałtyckim jako wspólnym zasobem
Kierunki wsparcia:
1. Gospodarka wodna ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań powodowanych przez rozwój 

gospodarczy i zmiany klimatyczne
2. Gospodarowanie obszarami morskimi i sustensywna eksploatacja zasobów morskich
3. Zwiększone bezpieczeństwo na morzu

Priorytet 4: Promowanie atrakcyjnych i konkurencyjnych miast i regionów
Kierunki wsparcia:
1. Wzmacnianie rozwoju regionów metropolitalnych, miast i obszarów miejskich jako siły napę-

dowej rozwoju gospodarczego
2. Strategiczne wsparcie zintegrowanego rozwoju BSR oraz spójności społeczno-gospodarczej 

i terytorialnej
3. Polepszania warunków społecznych i wzmacnianie efektów rozwoju miast i regionów

Rys 1. Program transnarodowej bałtyckiej współpracy terytorialnej na  lata 2007–2013
Źródło: opracowanie własne.

Obecnie obowiązujący program transnarodowej bałtyckiej współpracy terytorial-
nej (lata 2007–2013), którego budżet alokowany przez UE wzrósł do 208 mln euro, 
obejmuje te wszystkie zagadnienia, dla których współpraca w obszarach transnarodo-
wych oferuje tak zwaną wartość dodaną. Nacisk został położony na innowację, ochro-
nę środowiska Morza Bałtyckiego, poprawę dostępności. Priorytet czwarty dotyczy 
rozwoju przestrzennego i budowania strategii bałtyckich, jak również kwestii społecz-
nych współpracy z krajami sąsiedzkimi.
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Pomimo strategicznego charakteru i  zapewnienia funduszy na  realizację uzgod-
nionych celów i priorytetów, dokumenty INTERREG-u nie stały się zwornikiem stra-
tegicznych wysiłków. Wynikało to  z  ich specyfi cznego profi lu (koncentracja w  latach 
1997–2006 na  kwestiach rozwoju przestrzennego), ograniczonego budżetu (około 
1 euro na mieszkańca w okresie 2000–2006) oraz z braku zainteresowania ze strony kra-
jów członkowskich, by w takiej formie je wykorzystywać. INTERREG był traktowany 
jako źródło zasilania fi nansowego, a nie jako instrument zarządzania rozwojem regionu.

Za trzecią w miarę holistyczną strategię rozwoju obejmującą cały Region Bałtyc-
ki należy uznać opracowaną w 1998 roku Bałtycką Agendę 21, wraz ze spójnym pro-
gramem działań szczegółowych w  siedmiu sektorach i  planowaniem przestrzennym 
na  rzecz rozwoju sustensywnego Regionu Bałtyckiego 27. Cechą charakterystyczną 
tego dokumentu była wielość i różnorodność podmiotów włączonych w jego przygo-
towanie i  wdrażanie – od  agend rządowych po  organizacje samorządowe, organiza-
cje pozarządowe, międzynarodowe, banki fi nansujące rozwój i organizacje lobbystycz-
ne. Słabością, pomimo niewątpliwego sukcesu w  sferze świadomościowej 28, było za-
wężenie – przynajmniej na początku – pojęcia rozwój sustensywny do kwestii ekolo-
gicznych oraz brak wyraźnie zakreślonych priorytetów wdrożeniowych realizowanych 
wspólnym wysiłkiem wszystkich aktorów 29.

W roku 2008 został przyjęty na konferencji ministerialnej w Krakowie Bałtyc-
ki plan działań HELCOM-u 30. Głównym jego celem jest ograniczenie zanieczyszczeń 
i naprawa szkód wyrządzonych środowisku morskiemu. Wpisuje się on w postanowie-
nia europejskiej strategii morskiej UE, która przewiduje regionalne podejście do ochro-
ny środowiska morskiego mórz europejskich przez tworzenie oddzielnych planów dzia-
łań. Wyznacza on cztery cele priorytetowe: korzystny stan różnorodności biologicznej 
Bałtyku; Morze Bałtyckie nietknięte eutrofi zacją; życie w Morzu Bałtyckim nieskażo-
ne substancjami niebezpiecznymi; działalność na morzu przyjazna środowisku. Postę-
py w osiągnięciu postawionych celów będą oceniane za pomocą wymiernych wskaźni-
ków ekologicznych opracowanych przez ekspertów Komisji Helsińskiej.

Swoją wizję i strategię rozwoju Regionu Bałtyckiego (z naciskiem na kwestie trans-
portowe) przedstawiła również Bałtycka Komisja Konferencji Peryferyjnych Regionów 

27 Baltic 21, An Agenda 21 for the Baltic Sea Region – Baltic 21, „Baltic Series” 1998, no. 1.

28 Np. VASAB został zachęcony do spojrzenia na działania planistyczne przez pryzmat rozwoju su-
stensywnego (zob. O. Damsgaard, N.B. Groth, J. Zaucha, Spatial Planning for sustainable development in 
the Baltic Sea Region. A VASAB 2010 contribution to Baltic 21, “Baltic Series” 1998, no. 9).

29 Baltic 21, Realising a Common Vision of the Baltic Sea Eco-Region, “Baltic Series” 2006, no. 1.

30 http://www.helcom.fi /BSAP/ActionPlan/en_GB/SegmentSummary/.
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Nadmorskich Europy (CPMR). W ramach projektów INTERREG powstało wiele stra-
tegii sektorowych lub obejmujących mniejsze od bałtyckiego obszary geografi czne. Przy-
kładowo, w projekcie Baltic Gateway opracowano strategię rozwoju połączeń transpor-
towych dla południowego Bałtyku 31, projekt USUN – strategie rozwoju miast metro-
politalnych 32, oraz projekty obejmujące międzynarodowe strefy rozwojowe (na przykład 
projekt String dla regionu od Malmö do Hamburga 33, projekt Łuk Południowego Bałty-
ku dla regionu od Meklemburgii-Pomorza Przedniego przez północną Polskę aż do Ob-
wodu Kaliningradzkiego 34, projekt Paleta Bałtycka dla współpracujących stolic leżących 
w północnowschodniej części Regionu Bałtyckiego 35 etc.).

Duża liczba dokumentów strategicznych nie przekładała się jednak na jakość roz-
woju Regionu Bałtyckiego. Wiele z  nich traciło zainteresowanie decydentów zaraz 
po uroczystej prezentacji i przedstawieniu, w stosunku do innych podejmowano wy-
siłki implementacyjne, brakowało jednak środków i zasobów ludzkich oraz woli poli-
tycznej. W efekcie pojawiło się niezadowolenie i poczucie frustracji. Niemal w tym sa-
mym czasie (lata 2008–2009) rozpoczął się proces audytu zmierzający do zmiany spo-
sobów funkcjonowania lub – w niektórych przypadkach – zakończenia funkcjonowa-
nia kluczowych sieci współpracy bałtyckiej, takich jak Rada Państw Morza Bałtyckie-
go, VASAB, HELCOM czy Bałtycka Agenda 21. Zaczęto poszukiwać jednego cen-
trum sprawczego zdolnego do koordynowania wysiłków różnych organizacji, zapobie-
gania jałowym dyskusjom i nadzorowania charakteru podejmowanych działań. Roli tej 
z różnych względów nie chciała i nie mogła się podjąć Rada Państw Morza Bałtyckie-
go, niepotrafi ąca się odnaleźć w wielopłaszczyznowej i wielokierunkowej rzeczywisto-
ści współpracy bałtyckiej. W roku 2005 Szwedzi zaczęli sondować VASAB jako pod-
stawy przygotowania kompleksowej strategii długofalowego rozwoju Regionu Bałtyc-
kiego. Po otrzymaniu negatywnych sygnałów, związanych z brakiem chęci wykraczania 
przez VASAB poza posiadany mandat, powstała idea przygotowania strategii rozwoju 
regionu przy wykorzystaniu struktur UE.

31 http://www.balticgateway.se/BG_2008-03-03/BG+%20FINAL%20report%202 (008-03-03.pdf ).

32 Cities and Networking: Th e Baltic Sea Region, red. N.B. Groth, „Reports” 2001, no 8, Danish Cen-
tre for Forest, Landscape and Planning, Hørholm 2001.

33 http://www.balticstring.net/data/main.php? page=m_structure.php.

34 Zob. J.  Zaucha, Możliwości kształtowania kierunków współpracy estońskich, litewskich, łotewskich, 
niemieckich, polskich i rosyjskich regionów Strefy Rozwojowej Południowego Bałtyku w oparciu o  ich doku-
menty strategiczne i uwarunkowania Bałtyckiego INTERREG III B, w: Kreowanie strefy rozwojowej połu-
dniowego Bałtyku, red. R. Matczak, T. Parteka, J. Zaucha, Urząd Marszałkowski Województwa Pomor-
skiego, Gdańsk 2004.

35 http://www.iva.se/PageFiles/8212/Baltic_Palette_TransportVision2030_Nov2004.pdf.
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Bałtycka strategia UE

Instytucje Unii Europejskiej poszukujące lepszych sposobów sterowania rozwo-
jem po rozszerzeniu struktur w 2004 roku, pod wpływem sugestii płynących ze Szwecji, 
uznały, że ze względu na zaprezentowaną specyfi kę współpracy, Region Bałtycki może 
być modelowy, co pozwoli na testowanie oraz rozwój nowych koncepcji i strategii za-
rządzania regionalnego 36. W rezultacie pod koniec 2006 roku Parlament Europejski 
opublikował sprawozdanie wzywające do opracowania strategii dla Regionu Bałtyckie-
go. 14 grudnia 2007 roku z kolei Rada Europejska zwróciła się do Komisji o jej przy-
gotowanie do czerwca 2009 roku. Rada wskazała trzy parametry, które Komisja miała 
uwzględnić podczas opracowywania dokumentu:

 – strategia powinna wpisywać się w zintegrowaną politykę morską UE,
 – powinna pomóc w rozwiązaniu palących problemów dotyczących ochrony środo-

wiska w basenie Morza Bałtyckiego,
 – we współpracy z krajami sąsiedzkimi trzeba wykorzystywać ramy Wymiaru Północ-

nego.
Pod wpływem podjętych analiz problemów i  trendów rozwojowych Regionu 

Bałtyckiego Komisja uznała, że  najlepsze podejście do  zidentyfi kowanych wyzwań 
i możliwości zapewni zintegrowana, wielosektorowa strategia regionalna 37. Powoła-
no niewielki zespół oraz rozpoczęto proces konsultacji. Polski rząd brał w nich trzy-
krotnie udział (w czerwcu i listopadzie 2008 oraz wiosną 2009 38), podobnie Konwent 
Marszałków trzykrotnie wydał opinie o strategii (w czerwcu, grudniu 2008 i w lip-
cu 2009). Od września 2008 do lutego 2009 zorganizowano cztery okrągłe stoły do-
tyczące dostępności i atrakcyjności (Kowno, Litwa, 18–19 września 2008 r.), środo-
wiska (Gdańsk, 13 listopada 2008 r.), dobrobytu (Kopenhaga, Dania, 1–2 grudnia 
2008 r.) i bezpieczeństwa (Helsinki, Finlandia, 9 grudnia 2008 r.). Odbyły się rów-
nież dwie konferencje horyzontalne (Sztokholm, Szwecja, 30 września 2008 r.; Ro-
stok, Niemcy 5–6 lutego 2009 r.). Pomimo wysiłków, proces przygotowania strategii 
był mało klarowny i przejrzysty. Zespół opracowujący dokument wysłuchiwał uwag, 

36 Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komi-
tetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitety Regionów dotyczący strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza 
Bałtyckiego, COM (2009) 248/3, s. 2.

37 Ibidem, s. 6.

38 Stanowiska rządu polskiego: „Spójność i konkurencyjność regionu Morza Bałtyckiego – od wizji 
do działań. Drugi wkład rządu RP w prace nad strategią UE dla Regionu Morza Bałtyckiego”, listopad 
2008; „Spójność i konkurencyjność Regionu Morza Bałtyckiego. Wkład rządu RP w prace nad strategią 
UE dla Regionu Morza Bałtyckiego”, czerwiec 2008, http://www.strategia-baltyk.ukie.gov.pl/www/bal-
tyk.nsf/dzialy? openform&dzial=31.
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nie zaprezentował jednak jasnych kryteriów, którymi by się posługiwał uwzględnia-
jąc bądź je odrzucając. Programowania były dość biernie prowadzone przez Komisje, 
bez instrumentów zachęcających (uboga witryna Komisji, brak informacji o prowa-
dzących programowanie, pasywnie prowadzono obrady okrągłych stołów). Uspra-
wiedliwieniem może być szybkie tempo prac i pionierskość całego przedsięwzięcia.

Rezultatem opisanych wysiłków jest przyjęty 10 czerwca 2009 roku Komunikat 
Komisji Europejskiej w  sprawie strategii UE dla Regionu Bałtyckiego 39 wraz z  planem 
działania 40. Ostateczne przyjęcie strategii i planu zostało wyznaczone na październik 
2009 roku, co było jednym z priorytetów przewodnictwa Szwecji w Radzie UE. Obec-
nie trwa faza wdrażania.

Kręgosłupem strategii są cztery fi lary, w których ramach pogrupowane są działa-
nia – każdy fi lar odnosi się do szerokiej gamy działań politycznych i wpływa na pozo-
stałe. Filary te, które można utożsamiać z priorytetami rozwojowymi, zostały zidenty-
fi kowane następująco:

 – region zrównoważony ekologicznie,
 – region dobrobytu,
 – region dostępny i atrakcyjny,
 – region bezpieczny.

Osobno zgrupowane są kwestie horyzontalne o charakterze przekrojowym (obej-
mujące różne fi lary), jak na przykład planowanie obszarów morskich czy rozwój struk-
tur zintegrowanej gospodarki morskiej. Podział na  fi lary ma  charakter pragmatycz-
ny, czasami nawet razi pewna jego przypadkowość i chaotyczność (na przykład w fi la-
rze dostępności, oprócz kwestii energetycznych i  transportowych, zamieszczono tak-
że zagadnienia dotyczące edukacji, turystyki i zdrowia). Na pierwszy rzut oka wydaje 
się, że podobne priorytety można by wyznaczyć w stosunku do innych regionów pan-
europejskich, jednak zaproponowana struktura prawidłowo odzwierciedla najważniej-
sze problemy i możliwości Regionu Bałtyckiego (zagrożenie ekologiczne, peryferyjność 
położenia, synergia wynikającą z  różnych poziomów rozwoju, konieczność mądrego 
wykorzystania przestrzeni morskiej).

Działania zgrupowane w 15 obszarach priorytetowych podzielone zostały na te 
o strategicznym charakterze, inicjatywy związane z pogłębioną współpracą i projekty 

39 Komisja Europejska, Komunikat Komisji…
40 Komisja Europejska, Commission staff  working document accompanying the Communication fr om the 

Commission to the European parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the 
Committee of the Regions concerning the European Union Strategy for the Baltic Sea region, SEC (2009) 712.
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fl agowe 41. Nie zostały jednak przedstawione konkretne kryteria podziału działań 
na  strategiczne (które mają dotyczyć najważniejszych problemów współpracy bał-
tyckiej), pogłębionej współpracy (wyróżnikiem ma  być jej wartość dodana i  goto-
wość do jej podjęcia – podczas gdy również działania strategiczne spełniają te wymo-
gi) oraz na projekty fl agowe. Czytając katalog projektów, ma się wrażenie przypadko-
wości, uwzględniania różnych zgłoszonych w trakcie konsultacji propozycji bez pró-
by wnikania w ich meritum. Część projektów fl agowych przypomina inicjatywy pogłę-
bionej współpracy i odwrotnie – wiele inicjatyw ma charakter projektów. W szczegól-
ności eksponowane są projekty już zatwierdzone w programie Transnarodowa współ-
praca bałtycka 2007–2013. Chodziło o stworzenie obrazu gotowości regionu do reali-
zacji planu działania. Być może się to udało, choć jednocześnie zrodziło wątpliwości 
co do prospektywnego charakteru samej strategii.

Tabela 1. Filary, obszary priorytetowe, działania strategiczne i inicjatywy pogłębionej 
współpracy oraz projekty fl agowe Strategii UE dla Regionu Bałtyckiego

FILAR
Obszary 
priory-
tetowe

Działania 
strategiczne

Inicjatywy 
pogłębionej 
współpracy

Projekty 
fl agowe 

(przykłady)
Region zrównoważony 5 7 8 19

Region dobrobytu 4 13 11 26

Region dostępny 3 2 16 19

Region bezpieczny 3 5 4 14

RAZEM 15 27 39 78

Źródło: opracowanie własne na podstawie Commission staff  working document…

W strategii poświecono sporo miejsca jej wdrażaniu i zarządzaniu. Główny ciężar 
wzięła na siebie Komisja, prawdopodobnie pod wpływem bałtyckiej lekcji nieskutecz-
ności przechodzenia od wizji do działania w modelu zdecentralizowanym. Zarządzanie 
wdrażaniem strategii można scharakteryzować następująco:
1. Komisja będzie odpowiadać za koordynację, monitorowanie, sprawozdawczość, 

ułatwianie realizacji i  działania następcze. Dzięki koordynacji będzie możliwe 
monitorowanie wpływu funduszy na  realizację priorytetowych założeń strategii. 

41 Zob. ibidem, tablica 1 i aneks A.
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W roku 2011 zostanie przeprowadzony przegląd strategii i realizacji planu działania 
pod kątem europejskiej wartości dodanej.

2. Za rozwój polityki będą odpowiedzialne kraje członkowskie, które będą współ-
pracowały w zakresie konkretnych działań, natomiast ogólny nadzór będzie prowa-
dzony w ramach struktur Wspólnoty. Sprawozdania okresowe i wnioski dotyczące 
zaleceń będą składane przez Komisję Radzie.

3. Za realizację w terenie odpowiedzialne będą wyznaczone kraje i organizacje mię-
dzynarodowe (koordynatorzy na szczeblu obszarów priorytetowych, działań strate-
gicznych i pogłębionej współpracy oraz wiodący partnerzy projektów fl agowych).

4. Aby utrzymać wysoki poziom zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron 
w regionie (który był widoczny podczas procesu konsultacji), będzie organizowa-
ne doroczne forum skupiające partnerów zajmujących się różnymi aspektami stra-
tegii, pochodzących również z zainteresowanych krajów trzecich. Zadaniem tych 
forów będzie przegląd i analiza postępów w realizacji strategii oraz przedstawianie 
związanych z tym zaleceń 42.

5. Komisja nie przedstawiła konkretnych planów związanych z fi nansowaniem wdra-
żania strategii. Wskazywanym źródłem są środki krajowe i istniejące programy UE. 
Zapewne ten temat wróci w czasie dyskusji na temat perspektyw fi nansowych UE 
na lata 2014–2020.

Podsumowanie

Strategia jest ciekawą próbą testowania nowego sposobu zarządzania rozwojem 
Europy. Stanowi prototyp dla strategii makroregionalnych innych terytoriów UE. 
W  modelu tym można lepiej uwzględniać specyfi ki makroregionalne, mobilizować 
środki i  inwencję krajową i  lokalną. Może on również służyć budowaniu tożsamości 
i identyfi kacji supranarodowej. Co ważne, podejście to jest zgodne z założeniami poli-
tyki ukierunkowanej terytorialnie (place based policy) 43.

Trzeba zrobić wszystko, aby nowy model nie został wykorzystywany do zmniej-
szania nakładów na  cel „konwergencja” w  przyszłej polityce spójności UE. Może 
on jednak stanowić ciekawą alternatywę dla regionów osiągających średni poziom 

42 Komisja Europejska, Komunikat Komisji…, s. 11–12.

43 Zob. F. Barca, An agenda for a reformed Cohesion policy. A place-based approach to meeting Europe-
an Union challenges and expectations, http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/future/pdf/report_bar-
ca_v2104.pdf.



128 Jacek Zaucha

rozwoju UE, dla których szansą przestaje być nowa infrastruktura techniczna, a stają się 
powiązania sieciowe.

Strategia w swej istocie przypomina bałtyckie programy współpracy terytorialnej 
w nieco tylko poszerzonej formule. Stanowi rodzaj predefi niowanej „karty dań” poli-
tyki spójności. Rodzi się jednak pytanie o alokację środków fi nansowych niezbędnych 
do jej realizacji, a tego Komisja nie gwarantuje.

Nie została także dostatecznie wykorzystana szansa na stworzenie dobrowolne-
go mechanizmu koordynacji polityki poszczególnych krajów w dziedzinach istotnych 
dla przyszłości regionu (na przykład wspólny rynek, innowacje), co stawia pod znakiem 
zapytania zintegrowany charakter strategii. Słabością procesu jej tworzenia był zbyt-
ni pośpiech, nieumiejętność koncentrowania uwagi na najważniejszych priorytetach. 
W efekcie może nastąpić „rozmycie” strategii realizowanej na zbyt wielu polach jedno-
cześnie, bez możliwości zapewnienia synergii podejmowanych działań. Może powstać 
wrażenie chaosu i bezsilności, pojawić się dominacja działań podejmowanych przez sil-
niejszych ekonomicznie partnerów, niezależnie od ich merytorycznej wartości. Niejas-
ny jest także przykładowy charakter projektów fl agowych.

W strategii zajęto się przede wszystkim kwestiami środowiskowymi. Została ona 
zdominowana przez perspektywę myślenia HELCOM-u. Należy jednak pamiętać, 
że celem strategii nie jest zastępowanie Bałtyckiego Planu Działań HELCOM-u. Nie-
widoczne w praktyce jest kryterium spójności terytorialnej, a przeważa podejście te-
matyczne. Może to spowodować zmniejszenie zainteresowania strategią społeczeństw 
wschodniej i południowej części Regionu Bałtyckiego.

Sukces strategii będzie zależeć w dużej mierze od właściwego zarządzania. Cho-
ciaż Komisja włożyła wiele wysiłku w osadzenie tego procesu we właściwych ramach 
organizacyjnych, wciąż brakuje strategicznego przywództwa. System wdrażania po-
winien obejmować przede wszystkim mechanizmy koordynacji polityk UE i krajo-
wych mających oddziaływanie terytorialne i  proporcjonalnie angażować ich środ-
ki fi nansowe. Stąd koncepcja ta powinna mieć szerszy horyzont niż jedynie polity-
ka spójności. Ponadto system realizacji powinien zostać uzupełniony o dopracowa-
nie systemu monitorowania (jednolity system wskaźników) oraz o określenie pod-
stawowych wymogów ewaluacji, celem stosowania instrumentów weryfi kujących po-
stępy wdrażania.
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FROM THE VASAB STRATEGY TO THE EU STRATEGY 
FOR THE BALTIC SEA REGION

Summary

Th e paper presents the EU Strategy for the Baltic Sea Region (BSR) and its Action Plan from 
the broader perspective of the Baltic integration. Th e specifi c feature of this integration is occur-
rence of several parallel and overlapping processes mainly of the grass root character and fl exible, 
rarely institutionalised nature. All these has led to elaboration of several strategic documents 
of diff erent magnitude and signifi cance with no attempt to coordinate and harmonize eff orts 
of numerous Baltic networks and initiatives. Th e EU Strategy, although being in line with the 
prevailing in the Region open method of coordination, tries to bring some order to the rich but 
slightly unpredictable landscape of the Baltic co-operation. Th e Strategy aims at coordinating 
action by Member States, regions, the EU, pan-Baltic organizations, fi nancing institutions and 
non-governmental bodies to promote a more balanced development of the Region.
Th e Action Plan comprises 15 priority areas which represent the main areas where the EU Strat-
egy for the Baltic Sea Region can contribute to improvements (either through tackling the main 
challenges or through seizing the main opportunities). Th e priority areas are organized into 
four thematic ‘pillars’ and one horizontal section. Th ey are implemented through actions di-
vided into strategic ones (addressing the most important issues) and the cooperative ones (off er-
ing benefi ts from improved cooperation). In addition, examples of fl agship projects i.e. projects 
with high signifi cance are presented.
Although being the fi rst comprehensive document addressing long term development of the 
BSR the Strategy possess several weaknesses such as unclear fi nancial side, limitation to the is-
sues covered by the cohesion policy and complicated implementation system. Nevertheless, one 
might hope that it is the fi rst step for changing the EU governance system into the one more 
tailored to the needs and specifi city of diff erent EU macroregions.

Translated by Jacek Zaucha
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JAKO OŚ TRANSPORTOWA 
ŁĄCZĄCA REGION BAŁTYCKI 

ZE ŚRODKOWĄ I POŁUDNIOWĄ EUROPĄ





ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO

NR 589 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 49 2010

MAREK GRZYBOWSKI
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu 
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

UDZIAŁ PORTÓW ZACHODNIOPOMORSKICH 
W KONCEPCJI AUTOSTRAD MORSKICH

Rozwój transportu morskiego stanowi od  lat jeden z  priorytetów polityki trans-
portowej Unii Europejskiej. Na kontynencie europejskim, co prawda, wciąż intensywnie 
rozwija się transport drogowy, mimo iż linia brzegowa wynosi prawie 70 tys. km, a 22 
spośród 27 państw członkowskich Unii Europejskiej to państwa nadmorskie. W regio-
nach nadmorskich wytwarza się około 40% PKB UE. Ponad dwie trzecie długości gra-
nic UE są usytuowane na morzu, a akweny morskie objęte jurysdykcją państw członkow-
skich mają większą powierzchnię niż ich terytoria lądowe. W działaniach podejmowa-
nych przez instytucje unijne w ramach zintegrowanej polityki morskiej chodzi przede 
wszystkim o rozwój. Przejawem tej polityki powinno być zrównoważone wykorzystanie 
mórz i oceanów pozwalające na wzrost sektorów morskich i regionów przybrzeżnych 1.

Aktywizacja regionów i portów przez integrowanie ich przez rozwój powiązań 
morskich jest zadaniem wpisującym się w strategię Unii Europejskiej. Autostrady mor-
skie stanowią więc jedno z najlepszych rozwiązań organizacyjnych służących wymianie 
ludzi i towarów. Wysoka dynamika wymiany towarowej państw Regionu Morza Bał-
tyckiego w latach 2000–2007 spowodowała, że postawiono optymistyczne prognozy 

1 Zob. Zintegrowana polityka morska Unii Europejskiej, komunikat Komisji do Parlamentu Europej-
skiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, KOM (2007) 
574 wersja ostateczna, Bruksela, 10.10.2007. 
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rynkowe, które w roku 2008 skorygowała rzeczywistość. Dekoniunktura gospodarcza 
wywołana przez kryzys fi nansowy w  Stanach Zjednoczonych znalazła swoje odbicie 
również na  rynku bałtyckim. Kryzys szczególnie odczuły porty europejskie. Wynika 
to z faktu, że 90% handlu zewnętrznego Europy i prawie 40% jej handlu wewnętrzne-
go przechodzi przez porty.

Region Morza Bałtyckiego w Unii Europejskiej

Region Morza Bałtyckiego jeszcze w  2008 roku postrzegany był jako obszar 
o dużym potencjale i tempie wzrostu. Świadczyła o tym wysoka dynamika wzrostu 
PKB (od 2 do 8%) oraz wysokie tempo rozwoju handlu (od 6 do 15%), co skutko-
wało wysokim wzrostem przewozów towarowych drogą morską oraz rozwojem por-
tów. Region Morza Bałtyckiego (RMB) obejmuje 46% obszaru Unii Europejskiej, 
który zamieszkuje 23% mieszkańców UE. Wytwarza się w nim jedynie 16% PKB. 
W roku 2008 liczący około 103 mln mieszkańców region wytworzył PKB o warto-
ści 1,7 biliona EUR, a uwzględniając produkcję Rosji, wartość PKB wyniosła 2,1 bln 
EUR 2. W latach 1995–2008 PKB w RMB wzrósł o 42,4%. Drogą morską ekspor-
tuje się z RMB około 600 mln t towarów, a transportem lądowym około 650 mln t 
ładunków 3.

W  roku 2008 eksport krajów Regionu Morza Bałtyckiego przekroczył 1100 
mln t, a import 750 mln t. Wymiana dóbr materialnych pomiędzy krajami regionu 
wyniosła około 650 mln t, handel z pozostałymi krajami Europy zbliżył się do 800 
mln t, a z rynkiem światowym osiągnął wielkość około 400 mln t. Dominujący udział 
miała ropa i  produkty ropopochodne, na  co  wpływ miały eksport Rosji i  Norwe-
gii. Drogą morską z tych krajów wyeksportowano około 260 mln t ropy i ropopo-
chodnych 4.

Choć na tle portów Morza Północnego porty bałtyckie nie wypadają korzystnie, 
to należy zauważyć, że na Morzu Bałtyckim od początku wieku systematycznie wzrasta 
ilość ładunków masowych i  drobnicowych przewożonych statkami towarowymi (ta-
bela 1). Tylko w latach 2000–2008 przewozy kontenerów do St. Petersburga wzrosły 

2 Baltic Sea Region Interreg Programme 2007–2013, Bruksela, 19 June 2006, s. 6. 

3 Antti Saurama: Goods fl ows and Maritime Infr astructure in the Baltic Sea Region, Centre for Mari-
time Studies, Pori 2006, s. 3–5.

4 Future of Transport Communication, MEMO/09/279, Brussels, 17 June 2009; Baltic Maritime 
Outlook 2006, Centre for Maritme Studies, Göteborg 2006, s. 34; M. Matczak, Baltic Container Outlook – 
Baltic economy and maritime transport in the crisis time, Baltic Container Conference 2009, Best practice 
for container and logistic business on the Baltic Gdańsk, 10–11th March 2009. 
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sześciokrotnie – z około 290 tys. TEU do prawie 1120 tys. TEU. Do i z Göteborga 
przetransportowano w  2005 roku prawie 787 tys. TEU, a  w  2008 – około 882 tys. 
TEU, a w odpowiednich latach z i do Gdyni dostarczono statkami ponad 400 tys. TEU 
(w 2000 roku – 190 tys.) oraz ponad 608 tys. TEU.

Tabela 1. Przeładunki kontenerów w wybranych portach Europy Północnej i Bałtyku

Lp. Port 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r.

1. Rotterdam 7 143 920  8 280 787  9 286 757  9 654 508  10 790 604  11 000 000

2. Hamburg 6 137 926  7 003 479  8 087 545  8 861 804  9 889 792  1 035 000

3. Antwerpen 5 445 437  6 063 746  6 488 029  7 018 899  8 175 951  8 600 000

4. Bremen/b’haven 3 189 853  3 469 253  3 735 574  4 444 389  4 912 177  5 157 600

5. Felixstowe 2 482 000  2 717 000  2 760 000  3 030 000  3 300 000  3 465 000

6. Le havre 1 977 000  2 145 000  2 118 000  2 137 828  2 638 000  2 769 900

7. Zeebruegge 1 012 672  1 196 755  1 407 933  1 653 000  2 020 723  2 121 000

8. St. Petersburg 639 474  776 576  1 121 111  1 449 958  1 664 539  1 748 250

9. Göteborg 634 690  713 439  787 705  820 494  840 550  882 000

10. Kotka 268 592  325 730  366 667  452 401  518 516  544 425

11. Helsinki 471 778  500 000  459 894  416 667  435 000  456 750

12. Gdynia 308 619  377 236  400 165  461 170  614 373  608 093

13. Porty polskie 348 640 448 655 509 539 593 914 755 059 854 391

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zarządów portów.

W  ostatnich trzech latach nastąpiły dynamiczne zmiany na  rynku przewozu 
drobnicy w kontenerach. Dzięki inwestycjom w terminale kontenerowe, porty Göte-
borg i Aarhus wysunęły się na czołowe pozycje w przeładunkach kontenerów. Równie 
dynamicznie rosną przewozy statkami ro-ro. Tylko Sztokholm, Rostock i  Trelleborg 
notują dziennie 32 wejścia i wyjścia jednostek z samochodami, lorami i wagonami ko-
lejowymi. Świnoujście ma ich około 15, Gdynia – 14. Szybko wzrasta liczba jednostek 
pasażerskich kursujących między portami bałtyckimi. Kopenhaga i St. Petersburg od-
notowują ponad 300 wejść rocznie, Sztokholm – ponad 200, Gdynia i Gdańsk – łącz-
nie ponad 120.
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Integracja Regionu Morza Bałtyckiego z rynkami 
Unii Europejskiej i światowymi

Rynki Morza Bałtyckiego i Morza Śródziemnego należą do najszybciej rozwijają-
cych się rynków transportowych. Trzeba przy tym podkreślić, że według fi rmy badawczej 
AT Kearney w pierwszej dwudziestce krajów najlepiej zintegrowanych z gospodarką świa-
tową znajdują się aż cztery kraje nadbałtyckie: Finlandia, Dania, Szwecja i Niemcy. Re-
gion Morza Bałtyckiego jest liderem pod względem konkurencyjności biznesowej w in-
deksie Światowego Forum Ekonomicznego (BCI), a także zajmuje także pierwsze miej-
sca w indeksie konkurencyjności wzrostu (GCI) oraz indeksie konkurencyjności global-
nej (GlobalCI). Należy jednak dostrzec znaczne zróżnicowanie poziomów rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego i  trzeba mieć świadomość, że  wysoką pozycję RMB zawdzięcza 
kilku państwom, których gospodarki mają charakter innowacyjny. W pierwszej dziesiąt-
ce rankingu GlobalCI znalazły się: Dania (3), Szwecja (4), Finlandia (6) i Niemcy (7). 
Państwa bałtyckie i Polska zajmują wciąż dalsze pozycje: Estonia (32), Litwa (44), Polska 
(53) i Łotwa (54) 5. Takie zróżnicowanie stwarza podstawę do rozwoju współpracy mię-
dzy państwami Regionu Morza Bałtyckiego w różnych wymiarach.

Współpraca gospodarcza sprzyjać powinna rozwojowi wymiany towarowej. Stan 
recesji wyeksponował, niestety, wszystkie słabości zarówno krajów rozwiniętych gospo-
darczo, jak i tych znajdujących się na drodze tworzenia gospodarki rynkowej. Szczegól-
nie mocno pierwszą fazę recesji odczuły Litwa, Łotwa i Estonia.

Europa coraz intensywniej rozwija kontakty ze światem. Szczególnie dynamicz-
nie rośnie wymiana towarowa z Chinami, co w naturalny sposób dynamizuje obroty 
w portach. Według danych urzędu celnego ChRL obroty handlu zagranicznego tego 
państwa w 2007 roku osiągnęły 2,173 bln USD (+ 23,5%), w tym eksport: 1,218 bln 
(+25,7%), import: 955,818 mld (+20,8%). Obroty z Unią Europejską osiągnęły na-
tomiast wartość: 356,151 mld USD (+27%), w  tym eksport do  UE: 245,191 mld 
(+29,2%), import z UE: 110,959 mln (22,4%). Od kilku lat utrzymuje się ujemne sal-
do UE w handlu z Chinami; w 2007 roku przekroczyło ono 144 mld USD. Podob-
na sytuacja jak w UE ma miejsce w handlu większości państw Regionu Morza Bałtyc-
kiego. W roku 2007 wszystkie kraje regionu miały ujemne saldo w handlu z China-
mi. W  ostatnich latach daje się zauważyć wzrost zarówno eksportu, jak i  importu 6. 

5 Spójność i konkurencyjność regionu Morza Bałtyckiego – od wizji do działań, Urząd Komitetu Inte-
gracji Europejskiej, Warszawa 2008, s. 9.

6 Z. Burska, Chiny a  region Morza Bałtyckiego – transport i  wymiana handlowa, „Biuletyn Analiz 
UKIE” nr 19, Warszawa 2008, s. 3–11. 
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Po upadku gospodarki nakazowej polscy przewoźnicy praktycznie wypadli z daleko-
wschodniego rynku transportu morskiego (za wyjątkiem Chipolbroku) i obecnie han-
del polsko-chiński jest obsługiwany głównie przez porty w Amsterdamie, Rotterdamie, 
Felixtowe i Hamburgu, skąd kontenery są dowożone feederami głównie do Gdańska 
i Gdyni. Szczecin i Świnoujście zaopatrywane są w produkty chińskie głównie drogą lą-
dową z portów Europy Zachodniej.

W  roku 2008 w  portach 27 krajów Unii Europejskiej (EU-27) przeładowano 
około 3800 mln t towarów, z czego ponad 65% stanowiły towary dostarczone w im-
porcie. W 50 portach Regionu Morza Bałtyckiego przeładowano około 1700 mln t ła-
dunków 7.

Początek 2009 roku, podobnie jak druga połowa poprzedniego, okazał się kryzy-
sowy dla portów europejskich. Na przykład, w Antwerpii o prawie 46% spadł import 
samochodów (w  pierwszym kwartale 2009 roku przeładowano ich prawie 161 tys.). 
W każdej grupie ładunkowej odczuto skutki kryzysu. O ponad 30% spadły przeładun-
ki drobnicy konwencjonalnej (stali, drzewa, granitu itd.). O 31,4% zmniejszyła się ilość 
ładunków ro-ro (do niespełna 800 tys. t). W roku 2009 przeładowano około 4 mln t 
ładunków masowych suchych (spadek o 41,2%), podczas gdy w pierwszym kwartale 
2008 roku było to ponad 6,7 mln t 8.

Również Rosja nie obroniła się przed kryzysem i po latach dynamicznego wzro-
stu przeładunków i  korzystnych zmian w  ich strukturze, wyraźnie odczuto (szcze-
gólnie w  drobnicy) dekoniunkturę gospodarczą. Rosja dysponuje obecnie 62 porta-
mi morskimi, z których 34 określa się jako międzynarodowe. Od kilkunastu lat w por-
tach rosyjskich realizowane są intensywne programy inwestycyjne. Dzięki temu odno-
towano nie tylko wzrost przeładunków z ponad 421 mln t w 2006 roku do 455 mln t 
w 2008, lecz również istotnie zwiększono udział tych portów w transporcie przeładun-
ków drogą morską. Udział portów obcych w przeładunkach towarów transportowa-
nych morzem z i do Rosji zmniejszył się z około 50% w 1992 roku do niewiele ponad 
20% w 2006 9. Kryzys gospodarczy odbił się bardzo wyraźnie w transporcie Rosji. We-
dług Rosyjskiego Biura Statystycznego Rosstat, fi rmy transportowe Rosji w pierwszym 
kwartale 2009 roku wykonały pracę przewozową na 1039 mld tkm, a mimo to przewo-
zy zmniejszyły się o 17,6% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2008 roku O 25,8% 

7 Dane European Sea Ports Organization, Baltic Port Organization i zarządów portów.

8 Port fi gures for fi rst quarter of 2009 down on last year, Antwerp Port Authority, Th e Port Authori-
ty Press Release, Antwerp 2009. 

9 M. Grzybowski, Porty rosyjskie obok kryzysu, dodatek „TRANSRUSSIA”, „Polska Gazeta Transpor-
towa” 2009, nr 9, s. III.
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spadły przewozy kolejowe (410 mld tkm). Transport samochodowy zanotował spadek 
o 17,3% (39,5 mld tkm), transport śródlądowy zmalał o 15,1% (1,3 mld tkm), a lotni-
czy zmniejszył się o 27,4% (0,7 mld tkm). Transportem rurociągowym wykonano pra-
cę 565,4 mld tkm (mniej o 11,9%). Jedynie przewozy transportem morskim wzrosły 
(o 32%) i to znacznie jak na kryzys gospodarczy. Statki armatorów rosyjskich wykona-
ły pracę 22,7 mld tkm 10.

W  portach rosyjskich w  pierwszych dwóch miesiącach zanotowano całkiem 
inny trend niż w większości portów świata. W rosyjskich terminalach przeładowano 
w styczniu i lutym 2009 roku około 71,6 mln t ładunków, rejestrując 5,2-procentowy 
wzrost obrotów. Ten wynik osiągnięto dzięki znacznym przeładunkom (46 mln t) ła-
dunków masowych (wzrost o 13,6%), przeładunki drobnicy zmalały bowiem o 7,1% 
do 25,6 mln t 11.

W  roku 2008 na  nabrzeżach portu gdyńskiego przeładowano niespełna 15,5 
mln t ładunków (ponad 17 mln w 2007 roku), ponad 610,5 tys. TEU (około 614,4 
tys. kontenerów w 2007 roku), ponad 86,8 tys. jednostek frachtowych (prawie 94 tys. 
w 2007) i 375 tys. pasażerów (430 tys. w 2007). To skutki zmniejszonej aktywności go-
spodarki światowej w porównaniu z 2007 rokiem – tłumaczył Janusz Jarosiński, prezes 
Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA (ZMPG) na spotkaniu podsumowującym 2008 
rok. Wyraźnie zmalały przeładunki innych masowych (o 27%) oraz ropy i przetworów 
naft owych (o 36,9%). Najbardziej jednak odczuwalny był spadek przeładunków drob-
nicy (o 7,1%), której w 2007 roku przeładowano 10 349 tys. t, co odnotowano jako 
rekord w powojennej historii portu. Przychody z opłat portowych, usług najmu i  in-
nych usług portu osiągnęły wartość ponad 146,7 mln zł. Zmniejszona liczba wejść stat-
ków oraz silny kurs złotego sprawiły jednak, że przychody z działalności gospodarczej 
ZMPG były mniejsze o 6% 12.

Terminale w Gdańsku przeładowały w 2008 roku około 17,8 mln t (19,8 mln t 
w  2007). Istotne zmniejszenie podaży ładunków miało miejsce przede wszystkim 
w przeładunkach węgla (zaledwie 1 mln t) oraz paliw płynnych (ponad 10,3 mln t). 
Dzięki dużej aktywności marketingowej terminalu kontenerowego DCT, usytuowa-
nego w pobliżu Portu Północnego, w 2008 roku przeładunki drobnicy przekroczyły 
3 mln t (w 2007 – ponad 2,3 mln t). 185 tys. TEU przeładowanych w DCT i Gdańskim 

10 Russia, Cargo turnover falls 17.6% in Q12 009, http://www.logisticsturku.fi , 22.04.2009. 

11 Th e Turnover of Goods in Russian Ports Increases by 5,2% over January and February, 
http://www.rzd-partner.com, 17.03.2009.

12 M. Grzybowski, Seaport Figures Sink, „Weekly Newsmagazine”, ”Th e Warsaw Voice” z  18 lutego 
2009, s. 12.
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Terminalu Kontenerowym daje przyzwoity wynik, biorąc pod uwagę, że w wielu por-
tach bałtyckich i oceanicznych (także w Hamburgu) odnotowano spadki przeładun-
ku kontenerów. Wartym odnotowania rekordem jest 204 tys. samochodów w prze-
ładunkach burtowych, kierowanych głównie na  rynki rosyjski, ukraiński i  fi ński 13. 
W pierwszej połowie 2009 roku przeładowano 1,6 mln t drobnicy (w pierwszej po-
łowie 2008 roku – 1,57 mln t) i ponad 4,6 mln t paliw (odpowiednio w 2008 roku – 
5,07 mln t) 14.

Rys. 1. Przeładunki kontenerów w portach polskich w latach 1980–2008
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z zarządów portów i terminali 

kontenerowych.

Zespół Portów Szczecin-Świnoujście rejestrował w 2008 roku ponad 0,5 mln więk-
sze obroty ładunków niż w 2007. W sumie przeładowano 19,2 mln t towarów (w tym 
węgla i koksu 5,5 mln t, gdy w 2007 – 4,3 mln). Import węgla i koksu stanowił 3,4 mln t, 
a tylko 2,1 mln eksport. Przeładunki drobnicy (7,8 mln t) utrzymały się na tym samym 
poziomie, co w 2007 roku. Systematycznie rosną w zachodniopomorskich portach obro-
ty kontenerów. W roku 2007 było 56,3 tys. TEU, a w 2008 – prawie 63 tys. TEU. Dobre 
wyniki odnotował Terminal Promowy w Świnoujściu. W sumie obsłużył prawie 743 tys. 
pasażerów, 20,3 tys. zestawów kołowych, prawie 166,6 tys. samochodów osobowych oraz 
około 22 tys. wagonów. W czasie pięciu miesięcy 2009 roku w portach Szczecina i Świ-
noujścia przeładowano 2750 tys. t drobnicy (w analogicznym okresie roku 2008 – 3504 
tys. t), w tym drobnicy promowej 1834 tys. t (2115 tys. t) 15.

13 M. Grzybowski, Gdańsk. Port otwarty, „Nadmorski Przegląd Gospodarczy” 2009, nr 1 (91), s. 14.

14 Dane Zarządu Morskiego Portu Gdańsk. 

15 Dane Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. 
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Rozwój żeglugi w Regionie Morza Bałtyckiego

Rocznie w  portach Morza Bałtyckiego obsługiwanych jest 135 tys. statków, 
z  czego 24% to wejścia jednostek podróżujących regularnie, kontenerowców i  jed-
nostek ro-ro, 76% to zbiornikowce, masowce, chłodniowce i inne 16. O rosnącym ru-
chu na Bałtyku świadczyć może choćby fakt, że na przykład do St. Petersburga wcho-
dzi rocznie 27 tys. statków 17, a Helsinek 14 tys. 18 Przy nabrzeżach Gdańska i Gdy-
ni cumuje rocznie około 7 tys. jednostek, nie licząc statków wchodzących do stocz-
ni remontowych, okrętów, statków białej fl oty i  licznych jachtów odwiedzających 
oprócz Gdyni i Gdańska inne porty Zatoki Gdańskiej 19. Szybko wzrasta na Bałty-
ku ruch jednostek z produktami ropopochodnymi, chemikaliami i innymi ładunka-
mi niebezpiecznymi. W roku 2008 w Gdańsku przeładunki paliw płynnych osiągnęły 
pułap 14,7 mln t, w Kłajpedzie około 20,7 mln t, podczas gdy w St. Petersburgu wy-
niosły 25,4 mln t 20. Rekord odnotował port Primorsk, przez który wyeksportowano 
75,6 mln t w 2008 roku (w 2005 roku około 57 mln t) 21. Zbiornikowce do portów 
zachodnich płyną więc przez cały Bałtyk. W końcu 2008 roku Primorsk odnotował 
kolejny rekord, przeładowując w  eksporcie dziennie 1432 mln baryłek (Mb), czyli 
około 5,861 mln t ropy naft owej. Wielkość ładunków ropy naft owej przez Primorsk 
ma  się zwiększyć w  związku z  planowanymi instalacjami kolejnych pomp na  ruro-
ciągach Baltic Pipeline System (BPS) i prognozowanym ograniczeniem dostaw ropy 
do  rafi nerii Możejki 22. W  roku 2008 przez Primorsk wyeksportowano 75,6 mln  t 
ropy naft owej, przez Venspils – prawie 26,5 mln t, a przez Vysock – około 16 mln t. 
Tak więc, równie dynamicznie jak przewozy ro-ro i promowe, rozwija się transport 
ładunków masowych, przy czym dają się zauważyć zmiany kierunków połączeń że-
glugowych, ze szczególnie wyraźnie zauważalnym rozwojem żeglugi z portami rosyj-
skimi, kosztem państw nadbałtyckich.

16 M. Sundstrom, Motorways of the Balic Sea, Malmo 2006, s. 4.

17 Грузооборот Большого морского порта Санкт-Петербурга и порта Приморск за 12 месяцев 
2008 года, Zarząd Portu St. Petersburg 2008. 

18 Helsinkfors Hamns Arsberattelse 2008.
19 Dane zarządów portów w Gdyni i Gdańsku w 2008 r.

20 Годовой отчет ОАО “Морской порт Санкт-Петербург” за 2008 год, Морской порт Санкт-
Петербург 2008 oraz dane zarządów portów.

21 M. Grzybowski, Kryzys w  przewozach międzykontynentalnych. Transport morski w  dołku, „Polska 
Gazeta Transportowa” 2009, nr 21, s. 2.

22 Weekly information, „Petroleum Intelligence Weekly” 07.02.2009, s. 2.
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Strategie rynkowe portów rosyjskich

Po rozpadzie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich wraz z rozszerze-
niem Unii Europejskiej zmienił się też system powiązań handlowych Rosji. Handel za-
graniczny obciążony został dodatkowymi opłatami tranzytowymi. W  portach rosyj-
skich działających w  Zatoce Fińskiej daje się wyraźnie zaobserwować wzrost ładun-
ków. W latach 2004–2008 przeładunki wzrosły z 103 mln t do 146 mln t. Decydują-
cy udział miały porty St. Petersburg i Primorsk, w których tylko ładunków masowych 
przeładowano prawie 101 mln t towarów 23.

Globalna zdolność przeładunkowa wszystkich portów rosyjskich jeszcze nie-
dawno utrzymywała się na poziomie około 150 mln t, podczas gdy potrzeby rosyjskie-
go handlu zagranicznego szacowano na ponad 200 mln t. Handel Rosji korzysta więc 
z usług zagranicznych podmiotów obsługujących morskie i  lądowe terminale przeła-
dunkowe. Intensywne inwestycje własne i fi rm zagranicznych zmniejszają jednak za-
leżność od portów zagranicznych i zwiększają potencjał przeładunkowy portów rosyj-
skich. Roczne koszty korzystania z  usług zagranicznych fi rm logistycznych rosyjskie 
służby handlowe szacują więc wciąż na  poziomie 1 mld USD. Dla polskich portów 
ważną informacją jest to, że jednym z podstawowych celów strategicznych jest zbudo-
wanie połączeń alternatywnych dla rosyjskiego transportu lądowego, morskiego i ru-
rociągowego z  Unią Europejską przez rozwój rosyjskich korytarzy transportowych 
na Morzu Bałtyckim. Jednym z istotnych składników tych działań są inwestycje w roz-
wój portów rosyjskich w regionie bałtyckim.

St. Petersburg (w 2008 roku – 59,9 mln t, w tym 18,8 mln t w kontenerach) to dyna-
micznie rozwijający się port wielozadaniowy, odwiedzany licznie również przez statki pa-
sażerskie, które cumują nawet przez trzy dni. Do roku 2009 między innymi zbudowany 
zostanie terminal dla ładunków wymagających niskich temperatur, zmodernizowane bę-
dzie nabrzeże nr 21 w Rejonie 2, rozpocznie się budowa terminalu kontenerowego, zo-
stanie nowy plac składowy dla złomu. Do roku 2010 zakończony będzie drugi etap budo-
wy terminalu kontenerowego oraz zostanie zbudowany terminal dla ładunków płynnych. 
W wyniku tych inwestycji terminale zarządzane przez spółkę będą przeładowywać rocznie 
ponad 19 mln t, a podjęte inwestycje pozwolą na stworzenie nowych 800 stanowisk pra-
cy. Na wyspie Kronsztad, z kolei, obok portu wojennego rozwija się również port cywilny. 
W terminalu „Moby Dick” Containerships Ltd. rozbudowuje terminal kontenerowy 24. 

23 O. Loskutova, Russian Baltic ports gain capacities, „Morskaja Birża” 2006, nr 9.

24 Планы развития терминала »Моби Дик« (Кронштадт). Интервью с генеральным директором 
компании Containerships Ltd. Киммо Нордстремом, SeaNews 02.06.2004. 
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Sergey Semenom, dyrektor Lenorniiprojekt prognozuje, że  w  2015 roku terminale 
w St. Petersburgu będą przeładowywać od 80 do 90 mln t ładunków 25. Do roku 2012 zbu-
dowany zostanie za 1042 mln USD nowy terminal pasażerski. Około 4,5 mld USD prze-
znaczono na rozbudowę infrastruktury drogowej (obwodnica, tunele i mosty) 26.

Kaliningrad wraz z  sąsiednim Bałtijskiem są  już praktycznie portami otwar-
tymi i  postrzegane są  przez armatorów i  inwestorów jako miejsca warte zwiększe-
nia aktywności. Kaliningrad (w  2008 roku – 15,4 mln  t) wraz z  Bałtijskiem szyb-
ko włączają się w  system transportowy Bałtyku. W  Kaliningradzie działają trzy 
przedsiębiorstwa przeładunkowe: ЗАО Морской торговый порт Калининград, 
ГП Калининградский морской рыбный порт, Kaliningrad Oil Terminal. Po-
nadto w  Obwodzie Kalinigradzkim działa ООО Лукойл-Калининградморнефть 
(Ижевск), a w Bałtijsku: ЗАО Балтийская нефтеперевалочная компания oraz Bal-
tiysk Ferry Terminal. Ponadto w porcie handlowym działają inne przedsiębiorstwa, 
jak ОАО Портовый элеватор oraz ЗАО Терминал ГМБ. Większość podmiotów 
dysponuje urządzeniami przeładunkowymi i powierzchniami składowymi oraz od-
powiednio do potrzeb: magazynami i zbiornikami. Kaliningrad i Bałtijsk obsługują 
między innymi takie serwisy, jak TransMarine Line (do Kilonii w Niemczech i Kol-
ding w Danii), North-Western Shipping Lines (do Rotterdamu i Antwerpii), Kur-
siu Linija (połączenie feederowe do Kłaipedy, Rotterdamu, Bremerhaven, Hambur-
ga, Felixtowe, Antwerpii) oraz serwis promowy Transrussia/Finnlines (z  Balłtijska 
do Lubeki i St. Petersburga). W pierwszym kwartale 2009 roku obroty portu w Kali-
nigradzie spadły aż o jedną trzecią w porównaniu z analogicznym okresem 2008 roku. 
W pierwszym kwartale przeładowano ogółem niewiele ponad 3 mln t (o 31% mniej 
niż w pierwszym kwartale 2008 roku), w tym o 35% mniej ropy naft owej (1,3 mln t), 
a kontenerów o 76,5% mniej (14,3 tys. TEU) 27.

Autostrada morska Rosja–Niemcy

Primorsk, St. Petersburg i Kaliningrad to nie jedyne dynamicznie rozwijające się 
porty w tym regionie. W czasie niedawnej wizyty w położnej niedaleko St. Petersburga 
Ust-Łudze prezydent Władimir Putin wyraził osobiste zainteresowanie postępami prac 

25 O. Loskutova, Russian Baltic ports gain capacities, „Morskaja Birża” 2006, nr 9.

26 Investment Opportunities in Automobile Industry in Saint-Petersburg. Committee for Investments 
and Strategic Projects. Th e Government of Saint-Petersburg, SAINT-PETERSBURG, 06.02.2009. 

27 Cargo turnover at Kaliningrad sea port shrank by a third, Kalinigrad Regional Development Agen-
cy, Kalinigrad, http://kaliningrad-rda.org/en/news/9871.php, 15.04.2009.
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nad rozbudową portu, podkreślając, że jest to dla Rosji szczególnie ważna inwestycja, 
na którą przeznaczono 1500 mln USD 28. Do dyspozycji budowniczowie portu dosta-
li 840 ha (dla porównania – port w Gdańsku dysponuje 653 ha).

Zadaniem portu będzie integracja gospodarcza Obwodu Leningradzkiego z Ob-
wodem Kaliningradzkim i  Niemcami. W  tym celu podpisano porozumienie z  wła-
dzami Meklenburg-Vorpommern (Meklemburgii-Pomorza Przedniego). Infrastruk-
tura portowa służyć będzie do obsługi ruchu kontenerowego i promowego. Autostra-
da morska o nazwie „Th e Baltic Ferry” będzie obsługiwana przez promy samochodo-
wo-kolejowe na trasie Ust-Ługa–Bałtijsk–porty niemieckie. Prezydent Putin postawił 
przed portem zadanie, by już w 2009 roku przeładowywano w nim 10 mln t, a do 2010 
roku jego zdolności przeładunkowe wzrosły od 32 do 35 mln t 29. Niektóre terminale 
pełną zdolność przeładunkową osiągnęły już w 2007 roku. Obecnie Baltic Line Com-
pany zapewnia stałe połączenie St. Petersburga i Kaliningradu z Sassnitz i Lubeką, zbu-
dowanym w  Stoczni Gdańskiej w  1990 roku, statkiem typu ro-pax umożliwiającym 
przewóz 220 samochodów ciężarowych 30.

Ten tylko pobieżny przegląd niektórych działań i planów w obszarze rosyjskiej 
polityki portowej w Regionie Bałtyckim wyraźnie nakreśla kierunki rozwoju rosyjskie-
go transportu morskiego na  Bałtyku. Jednoznacznie pokazuje też, że  morska polity-
ka transportowa Rosji na Bałtyku jest długofalowa, konsekwentna i spójna ze strategią 
handlu zagranicznego Federacji Rosyjskiej. W jej wyniku na bałtyckich szlakach trans-
portowych w ciągu ostatnich pięciu lat znacznie wzrosła zarówno ilość ładunków ma-
sowych (głównie ropy naft owej), jak i drobnicy w kontenerach i ro-ro. Mimo że istot-
ną wadą rozwijanych połączeń jest tworzenie portów w Zatoce Fińskiej, a więc w regio-
nie o długim okresie zamazania, to jednak faktem jest, że w niedługim czasie powstały 
nowe autostrady morskie, które znakomicie wpasowały się w system morskich sieci ko-
munikacyjnych Unii Europejskiej. Za wyjątkiem Kaliningradu, w pozostałych portach, 
jeszcze w połowie kwietnia 2008 roku służby portowe informowały o utrzymywaniu się 
stałego zalodzenia. Oznacza to, że 90% przewozów ładunków drogą morską uzależnio-
nych jest od cyklu sezonowego. W okresach zimowych ruch zostaje zwolniony i wyma-
ga wsparcia lodołamaczy.

28 Ust-Luga Will Become a Special Economic Area, „Brief of the Maritime Market”, Issue 13, 2005. 
29 Ust-Luga, Leningrad Oblast (SPT), „Th e St. Petersburg News” Issue 1140 (6), January 27, 2006. 
30 Informacja handlowa, Baltic Line Company, październik 2006. 
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Autostrady morskie w Unii Europejskiej

Autostrady morskie wpisują się w rozwój infrastruktury komunikacyjnej Unii Eu-
ropejskiej zakładającej rozwój transportu ekologicznego. Wpisują się one w program 
rozwoju europejskich korytarzy transportowych, a szczególnie – w promocję żeglugi 
bliskiego zasięgu, która odgrywa istotną rolę w przewozach morskich między członka-
mi Unii Europejskiej. Podkreśla się, że 40% ładunków transportowanych między kraja-
mi unijnymi przewożonych jest drogą morską w relacjach żeglugi bliskiego zasięgu. Ini-
cjatywa tworzenia tak zwanych autostrad morskich ma na celu rozwój transportu to-
warów nie tylko w  lądowych i  śródlądowych wodnych korytarzach transportowych, 
ale również na podstawie regularnych połączeń morskich. Rozwój autostrad morskich 
w  Europie uznano w  2004 roku za  jeden z  30 priorytetowych projektów w  zakresie 
rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej. Artykuł 12a decyzji nr 884/2004/WE 
w sprawie wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej za-
wiera podstawowe informacje dotyczące autostrad morskich. Ich transeuropejska sieć 
ma na celu kierowanie przewozów towarowych na morze. Chodzi również o stworze-
nie takich powiązań lądowych, które wzbogacą istniejące połączenia morskie. Priory-
tetowy charakter mają jednak nowe połączenia, których zadaniem jest przeniesienie 
ładunków z połączeń lądowych na morskie oraz poprawa obsługi państw i regionów 
peryferyjnych i  wyspiarskich. Autostrady morskie powinny przede wszystkim sprzy-
jać przewozom towarów, choć nie wyklucza się rozwoju transportu kombinowanego 
(przewozów osób i towarów) 31.

Podstawowe założenia tworzenia autostrad morskich zostały zawarte w  decyzji 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 884/2004/EC z 29 kwietnia 2004 roku w sprawie 
zmiany wytycznych TEN-T zawartych w decyzji nr 1692/96/EC, a dokładniej w art. 
12a oraz w vademecum Komisji Europejskiej z 2005 roku dotyczącym wdrożenia kon-
cepcji autostrad morskich przez art. 12a TEN-T 32. Polska uczestniczyła w pracach nad 
projektem autostrad morskich jeszcze w okresie przedakcesyjnym i nasi przedstawiciele 
uczestniczyli w pracach grupy wysokiego szczebla. Zadaniem grupy było ustalenie prio-
rytetowych szlaków transportowych w UE, także połączeń morskich, którym nadano 
status autostrad morskich. Grupa wysokiego szczebla zarekomendowała ich utworze-
nie na czterech akwenach: Morzu Bałtyckim, morzach otaczających Europę Zachodnią 

31 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie autostrad morskich w łań-
cuchu logistycznym (opinia rozpoznawcza), 2008/C 151/07, C 151/20, Dziennik Urzędowy Unii Euro-
pejskiej z 17.06.2008, s. 1. 

32 Motorways of the Sea, Art. 12a of the TEN-T Guidelines, A Vademecum issued in conjunction with the 
call for proposals TEN-T 2005, Brussels, 28 February 2005, s. 1. 
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(od Portugalii i Hiszpanii aż do Morza Północnego i Morza Irlandzkiego), Europy Po-
łudniowo-Wschodniej (Adriatyk, Morze Jońskie i  wschodnie akweny Morza Śród-
ziemnego) oraz zachodnią część Morza Śródziemnego (sąsiadujące z Hiszpanią, Fran-
cją, Włochami i Maltą) 33.

Komisja Europejska uznała, że  tworzenie autostrad morskich ma  szczególne 
znacznie dla dużych portów morskich kategorii A (obsługa rocznie min. 200 tys. pasa-
żerów lub przeładunek min. 1,5 mln t towarów). To na nich spoczywa ciężar rozwoju 
morsko-lądowych połączeń multimodalnych w Europie, uwzględniając fakt, że większe 
porty mogą też rozwijać funkcję typu hub.

Po pierwszych wdrożeniach związanych z rozwojem żeglugi bliskiego zasięgu Ko-
misja Europejska uściśliła kryteria oceny projektów autostrad morskich, które stanowią 
jednocześnie wytyczną ich rozwoju. Tworzone autostrady powinny spowodować real-
ne przesunięcie ładunków z  lądowych korytarzy transportowych na połączenia mor-
skie. Dodatkowym warunkiem jest, by przesunięcie to przyczyniło się do poprawy spój-
ności społecznej i gospodarczej danego państwa. Wskazuje się również na aspekty jako-
ściowe nowo tworzonej autostrady morskiej. Nowe projekty powinny poprawić stan-
dardy jakości w pięciu dziedzinach: usługach portowych, połączeniach z lądem, syste-
mach informacji i  monitoringu ładunków i  statków, usługach transportu morskiego 
oraz integracji z siecią TEN-T. Projekt powinien być nie tylko wykonalny, ale również 
wiarygodny. Projektodawcy powinni jasno określić własny wkład kapitału oraz ryzyka 
i udział pomocy publicznej (krajowej, regionalnej, unijnej). Nowe połączenie krótkie-
go zasięgu nie powinno zakłócać rynku i prowadzić do ograniczania konkurencji przez 
pomoc publiczną 34.

Autostrady morskie w Polsce

Rozwój autostrad morskich wiąże się więc zarówno z uruchamianiem nowych 
połączeń żeglugowych, jak i modernizacją portów łącznie z budową nowych termi-
nali i  rozbudową zaplecza. Porty uczestniczące w  rozwoju żeglugi bliskiego zasię-
gu powinny zostać wyposażone w  nowoczesne terminale, sprawny dostęp od  stro-
ny lądu i morza oraz zaawansowane technologie ICT. W Polsce program autostrad 
morskich dotyczy praktycznie portów w Gdyni, Gdańsku oraz Szczecinie i Świnouj-
ściu, spełniają one bowiem unijne kryterium dla portów kategorii A. W Polsce po-
wstały dwa konsorcja, dzięki którym mogą zaistnieć dwie nowe autostrady morskie. 

33 Ibidem, s. 4. 
34 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego…, s. 2.
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Jednym z  inicjatorów morskiej autostrady jest Zarząd Morskiego Portu Gdynia, 
a współautorem drugiego projektu jest Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świno-
ujście SA. Wspólnie z  partnerami ze  Szwecji oba zarządy zamierzają przy wsparciu 
środków z Unii Europejskiej zaktywizować równoleżnikowe korytarze transportowe 
w Europie Środkowej 35. Aplikację do projektu Autostrada morska Karlskrona–Gdy-
nia w  imieniu konsorcjum partnerów złożył Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA 
8 stycznia 2007 roku ministrowi gospodarki morskiej RP. W skład konsorcjum wcho-
dzą: Gmina Miasta Gdynia, Instytut Morski w Gdańsku, Marszałek Województwa 
Pomorskiego, PKP Cargo SA – Zakład w  Gdyni, Urząd Morski w  Gdyni, „Sped-
cont” Spedycja Polska Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej. 
Konsorcjum partnerów szwedzkich reprezentuje stowarzyszenie Baltic Link Associa-
tion. Konsorcjum szwedzkie, w którym znajduje się miasto i port Karlskrona, złoży-
ło identyczną aplikację ministrowi transportu Szwecji.

W styczniu również utworzono konsorcjum składające się z Zarządu Morskich 
Portów Szczecin i Świnoujście SA, miasta i portu Ystad oraz polskich armatorów pro-
mowych – Polskiej Żeglugi Bałtyckiej i Unity Line, które złożyło w Ministerstwie Go-
spodarki Morskiej aplikację w ramach projektu autostrady morskie. Jak informuje Za-
rząd Morskich Portów Szczecin i  Świnoujście, celem złożonej aplikacji jest wpisanie 
morskiego połączenia promowego Szczecin/Świnoujście–Ystad do  unijnego progra-
mu autostrad morskich. Obie koncepcje autostrad morskich praktycznie wpisują się 
w dotychczasowe połączenia i nie spełniają faktycznie wszystkich kryteriów oceny ta-
kich projektów według zaleceń Komisji Europejskiej zawartych w opinii Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie autostrad morskich w łańcuchu logi-
stycznym (2008/C 151/07, C 151/20). Należy zauważyć, że w obu przypadkach pro-
pozycje koncentrują się na połączeniach południkowych. Grimaldi z kolei niedawno 
wystąpił z inicjatywą modernizacji połączenia w układzie równoleżnikowym. 1 czerw-
ca 2009 roku Finnlines wprowadził na linię Gdynia–Helsinki pięć nowoczesnych jed-
nostek towarowo-pasażerskich typu ro-pax, które będą obsługiwać połączenie między 
Gdynią, Helsinkami a Travemünde. Jednostki przeznaczone są do przewozu pojazdów 
oraz pasażerów. Połączenie otworzył MS „Finnmaid”. Statki będą obsługiwane przez 
Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia.

Wydaje się, że  jest to  kierunek, w  którym powinny podążać zarówno por-
ty w  Szczecinie i  Świnoujściu, jak i  operatorzy, którzy zamierzają współpracować 
z tymi portami. W szczególności inicjatywę powinny wykazać w tym zakresie władze 

35 M. Grzybowski, Polska–Skandynawia. Gdynia i Świnoujście na autostradach morskich, „Polska Ga-
zeta Transportowa” 2007, nr 6, s. 3.
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samorządowe szczebla wojewódzkiego i miejskiego, bo w  ich interesie jest aktywiza-
cja regionów i miast przez kreowanie powiązań gospodarczych z krajami leżącymi nad 
Bałtykiem. Nadmorskie położenie powinno więc być wykorzystane do rozwoju żeglu-
gi bliskiego zasięgu w układzie równoleżnikowym. Wydaje się, że warte rozważenia jest 
opracowanie projektów autostrad na czterech kierunkach:

 – Szczeciń–Świnoujście–Hanko–St. Petersburg–Bałtijsk,
 – Szczeciń–Świnoujście–Sztokholm,
 – Szczeciń–Świnoujście–Aarhus,
 – Szczeciń–Świnoujście–Wilhelmshafen.

Propozycje te wynikają z ogólnych analiz rynkowych i mogą podlegać korektom. 
Zaproponowane kierunki biorą pod uwagę to, że połączenia te mogą zarówno wzbo-
gacić powiązania gospodarcze województwa zachodniopomorskiego, jak i wykorzystać 
jego tranzytowe połączenie na styku gospodarki Niemiec, Polski, państw skandynaw-
skich, a nawet Rosji. Inicjatywom w portach powinno towarzyszyć myślenie strategicz-
ne w samorządzie wojewódzkim i urzędzie marszałkowskim, które powinny uwzględ-
niać w  swoich strategiach rozwój funkcji logistycznych regionu jako bazy integra-
cji z gospodarką światową i Regionem Morza Bałtyckiego. Szansą jest utworzenie re-
gionalnych klastrów logistycznych wykorzystujących nadmorskie położenie Pomorza 
Zachodniego. Tworzone w regionach nadmorskich klastry logistyczne powinny mieć 
charakter regionalno-branżowy, z dominującą rolą funkcji regionalnych powiązanych 
z funkcjami przemysłowymi i działaniami integrującymi regiony z gospodarką świato-
wą właśnie przez autostrady morskie.

WEST POMERANIAN SEA PORTS IN SEA MOTORWAYS IDEA

Summary

Author presents conception of creation sea motorways from West Pomeranian sea ports 
Szczecin and Świnoujście with ports in West and East Baltic sea ports. It is a main condition 
of activity of West Pomeranian Region in crisis economy environment in point of author view. 
West Pomeranian Region can play important part in Baltic Sea Region creating maritime con-
nections with the East and West economy areas.

Translated by Marek Grzybowski
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KONKURENCYJNOŚĆ POŁĄCZENIA 
PROMOWEGO ŚWINOUJŚCIE–YSTAD

W ASPEKCIE UTWORZENIA AUTOSTRADY 
MORSKIEJ

Wprowadzenie

Polityka transportowa Unii Europejskiej dąży do aktywizacji żeglugi bliskiego za-
sięgu, która uchodzi za najmniej szkodliwą i najbardziej bezpieczną gałąź transportu. 
W przeciągu ostatnich kilku lat przewozy samochodami ciężarowymi zdominowały ry-
nek transportowy Europy. Kongestie, wciąż rosnący poziom emisji spalin, wyniszczona 
infrastruktura drogowa to między innymi problemy, które dotykają państwa zrzeszone 
we Wspólnocie. Unia Europejska, dążąc do zrównoważenia infrastruktury wszystkich 
gałęzi transportu oraz połączenia wyspiarskich obszarów z centrum Europy, ustanowi-
ły dziesięć transeuropejskich korytarzy transportowych 1. Od kilku lat przedstawiciele 
dwunastu regionów Europy starają się o utworzenie kolejnego – Środkowoeuropejskie-
go Korytarza Transportowego (CETC). Do regionów tych należą: Skania (Szwecja), 
województwa: zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie (Polska), Hradec Kralove 
(Czechy) i Bratysława (Słowacja). Dodatkowo stronami porozumienia są także: Kraj 

1 J. Kwieciński, B. Olkowska, Sprawozdanie z 14 Ministerialnej Konferencji Ministrów odpowiedzial-
nych za planowanie przestrzenne/regionalne (CEMAT), Lizbona 2006, www.mrr.gov.pl.
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Południowomorawski w Czechach ( Jihomoravsky Region), Trnava (Słowacja), powia-
ty Vas i Zala, Györ-Moson-Sopron (Węgry) oraz powiat Varaždin (Chorwacja). Atu-
tem CETC jest skupianie wszystkich gałęzi transportu, co  stworzy dogodne warun-
ki do  uruchomienia intermodalnych łańcuchów logistycznych. CETC będzie łączyć 
Skandynawię z  Europą Środkową i  Wschodnią przez bałtyckie połączenie promowe 
Świnoujście–Ystad, a także Europę Południową z portami w Turcji przez połączenie ad-
riatyckie z włoskiego Triestu.

Rozwój żeglugi bliskiego zasięgu traktuje się jako priorytet w polityce transpor-
towej Unii, a korytarz CETC dysponowałby dwoma takimi połączeniami morskimi. 
W celu poprawy jakości oferowanych usług żeglugowych czynione są starania o nada-
nie połączeniu morskiemu Świnoujście–Ystad statusu autostrady morskiej 2.

Idea autostrad na morzu powstała w wyniku ciągłego zagęszczania się sieci infra-
struktury drogowej i kolejowej na terenie Unii Europejskiej. Jej istotą jest przeniesie-
nie masy ładunkowej z dróg lądowych na morskie. Żegluga morska bliskiego zasięgu 
ma ogromny potencjał: 35 tys. kilometrów linii brzegowej i kilkaset portów. Cechu-
ją je niska terenochłonność, nieograniczona zdolność przewozowa i niskie koszty ze-
wnętrzne w porównaniu z innymi gałęziami transportu. Do wad żeglugi morskiej bli-
skiego zasięgu zaliczyć można: mniejszą elastyczność przewozów i dłuższy czas ich re-
alizacji. W Białej Księdze jest mowa o tym, że drogi wodne powinny stać się częścią sie-
ci transeuropejskiej na równi z autostradami drogowymi i kolejowymi.

Koncepcja autostrad morskich ma  na  celu wprowadzenie nowych morskich 
intermodalnych łańcuchów logistycznych w  Europie, co  powinno przynieść zna-
czące zmiany w strukturze transportu w przeciągu kilku lat. Łańcuchy te będą bar-
dziej zrównoważone i powinny być sprawniejsze niż znane nam do tej pory łańcuchy 
w transporcie drogowym. Autostrady morskie poprawią dostęp do rynków Europy 
i przyniosą ulgę zanadto już przeciążonemu systemowi drogowemu. W tym celu na-
leży też położyć duży nacisk na wykorzystanie, oprócz dróg wodnych morskich, po-
tencjału sieci kolejowej i żeglugi śródlądowej jako składowych zintegrowanego łań-
cucha transportowego.

Na liście priorytetowych projektów Unii Europejskiej stworzonej przez Komi-
sję Europejską znalazły się cztery autostrady morskie, a  wśród nich bałtycka auto-
strada morska. W roku 2007 zgłoszony został projekt autostrady morskiej Świnouj-
ście–Ystad 3. Uczestniczyły w  nim Zarząd Morskich Portów Szczecin i  Świnoujście 

2 Materiały informacyjne Central European Transport Corridor, www.cetc.pl.

3 TRANS-EUROPEAN TRANSPORT NETWORK, TEN-T priority axes and projects, 
Luksemburg 2005, www.ec.europa.eu.
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SA, miasto Ystad, Ystad Hamn Logistic AB, Polska Żegluga Bałtycka i Unity Line 
sp. z o.o. 4

Na kierunku Świnoujście–Ystad obsługiwanych jest pięć promów morskich. Czte-
ry z nich: mf „Jan Śniadecki”, mf „Kopernik”, mf „Polonia” oraz wprowadzony we wrze-
śniu 2008 roku do eksploatacji mf „Skania” zarządzane są przez Unity Line. Piąty prom 
mf „Wawel” należy Polskiej Żeglugi Bałtyckiej.

Ocena konkurencyjności połączenia promowego Świnoujście–Ystad

Ocena konkurencyjności połączenia Świnoujście–Ystad została oparta na analizie 
jakości i kosztów przewozu. Badaniom poddano trzy konkurujące ze sobą trasy łączące 
południe Europy ze Skandynawią:

 – z Wenecji przez Niemcy, wyspy duńskie i mosty lub promem z portu Grena,
 – z Wenecji przez Niemcy do Rostocku i następnie promem do Trelleborga,
 – z Triestu przez Polskę do Świnoujścia i następnie promem do Ystad.

Pierwsza trasa, wiodąca przez Danię, jest najmniej korzystna pod względem cza-
su i kosztów przewozu. Jest dłuższa o kilkadziesiąt kilometrów i droższa od pozosta-
łych dwóch rozwiązań. Poza podstawowymi kosztami eksploatacyjnymi pojazdu należy 
uwzględnić koszty w wysokości 150 EUR za przeprawę promową z Greny do Verberg 
(oddalonego od Ystad o około 260 km) lub 100 EUR za korzystanie z mostu nad cie-
śniną Sund (między Kopenhagą a Malmö). Ponadto, w porównaniu z trasą prowadzącą 
przez Polskę do Świnoujścia, koszty przejazdu podwyższa obowiązkowa opłata za ko-
rzystanie z autostrad niemieckich. Wariant trzeci (Świnoujście–Ystad) wypada korzyst-
nie również w porównaniu z trasą prowadzącą przez Rostock do Trelleborga. Wpraw-
dzie długość obu tras jest zbliżona (Triest–Świnoujście – 1280 km, Wenecja–Rostock 
– około 1300 km), to w przypadku przewozu przez Rostock należy uwzględnić wspo-
mniane wcześniej opłaty za autostrady (około 150 EUR). Bilety promowe ze Świno-
ujścia są również tańsze. Z Rostocku do Trelleborga kosztują około 263 EUR, nato-
miast ze  Świnoujścia do  Ystad – 224 5. Zważywszy na  to, że  większe fi rmy spedycyj-
ne wysyłają kilka samochodów tygodniowo, różnica w kosztach w skali miesiąca jest 
odczuwalna. Ponadto bezkonkurencyjna jest oferowana liczba odejść promów ze Świ-
noujścia do Szwecji. Na terminalu promowym jednocześnie jest obsługiwanych osiem 

4 W. Szczurek, Strategia dla Regionu Morza Bałtyckiego, „Namiary na Morze i Handel”, www.proma-
re.pl, 03.06.2009. 

5 Stawka ustalana jest przez armatora na rok z góry i regulowana co miesiąc opłatą paliwową (BAF 
– Bunker Adjustment Factor).
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promów, z czego aż pięć pływa do Ystad (mf „Jan Śniadecki” o 4.00 rano, mf „Polonia” 
o 13.00, mf „Kopernik” o 19.30, mf „Wawel” o 22:30, mf „Skania” o 23.00). Z Rosto-
cku do Trelleborga z kolei pływają tylko trzy razy dziennie (o godz. 8.00, 15.30 i 23.00; 
w poniedziałki tylko dwa razy o 15.30 i 23.00). Niestety, jakość polskich dróg spra-
wia, że spora grupa przewoźników, mimo wyższych kosztów, korzysta z połączeń pro-
mowych Rostock–Trelleborg. Autostrady niemieckie skracają znacznie czas przejazdu 
samochodów ciężarowych. Przejazd przez Polskę dodatkowo wydłużają obowiązkowe 
postojów kierowców, wynikające z umowy AETR (podczas dziewięciogodzinnego cza-
su pracy nie są oni w stanie dotrzeć do Świnoujścia). Szansę na poprawę tego nieko-
rzystnego układu daje budowa drogi S3.

Ocena jakości połączenia promowego Świnoujście–Ystad została dokonana na pod-
stawie ankiety. Odpowiedzi udzieliło 70 kierowców pojazdów ciężarowych korzystają-
cych z przeprawy promowej od 5 do 9 czerwca 2009 roku. Większość ankietowanych 
(77%) kierowców nie korzystała nigdy z  trasy lądowej przez mosty duńskie. Pozostała 
grupa do głównych wad trasy lądowej zaliczyła długi czas podróży i wysokie koszty prze-
jazdu (opłaty za autostrady i mosty). Znamienne jest, że część kierowców zwróciła uwa-
gę na częstsze kontrole na autostradach niemieckich i, mimo lepszej jakości dróg, większe 
zmęczenie. Do zalet drogi lądowej przez Danię kierowcy zaliczyli przede wszystkim do-
brą infrastrukturę drogową w Niemczech i brak uzależnienia czasowego od odejść pro-
mów morskich. Do istotnych wad przeprawy promowej Świnoujście–Ystad zaś zaliczyli: 
obowiązek zgłaszania się na odprawę dwie godziny przed odejściem promu (spóźnienie 
może się wiązać z brakiem miejsca na promie i oczekiwaniem na kolejny na tak zwanej li-
ście warunkowej), ryzyko zawieszenia połączenia ze względu na warunki pogodowe itp. 
oraz niską jakość infrastruktury dostępu do terminalu (rysunek 1).

Do zalet przeprawy promowej Świnoujście–Ystad najwięcej osób zaliczyło: kom-
fort i możliwość odpoczynku, wyżywienie na promie (często jest ono wliczone w cenę 
biletu), dużą częstotliwość odejść promów oraz krótki czas przejazdu (choć dla niektó-
rych ankietowanych zdecydowanie krótszy czas przejazdu niż wymagany dobowy czas 
odpoczynku kierowców – 11 godz., stanowi istotną wadę połączenia). Ocenę poszcze-
gólnych czynników wpływających na jakość tego połączenia przedstawiono w tabeli 1.

Z danych zawartych w tabeli 1 wynika, że kierowcy na pierwszym miejscu stawia-
ją komfort jazdy na omawianej trasie, na drugim – szybkość przejazdu, następnie – ko-
rzyści fi nansowe i bezpieczeństwo. Najmniej istotną kwestię stanowi ochrona środowi-
ska. Jednocześnie kierowcy potwierdzają fakt, że dzięki nowoczesnym promom, któ-
re pokonują ten odcinek w siedem, osiem godzin i dużej liczbie połączeń, jest to jedna 
z najszybszych tras prowadzących do Szwecji.
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Rys. 1. Wady przeprawy promowej Świnoujście–Ystad
Źródło: opracowanie własne.

Tabela 1. Zalety połączenia Świnoujście–Ystad, zestawienie odpowiedzi ankietowanych 
kierowców

Czynnik
Ocena

Komfort 
jazdy

Korzyści 
fi nansowe

Ochrona 
środowiska

Szybkość 
przejazdu

Bezpie-
czeństwo

5 61,4% 10% – 28,6% –

4 18,6% 5,7% – 64,3% 11,4%

3 10% 38,6% 17,2% 7,1% 27,1%

2 7,1% 15,7% 21,4% – 55,8%

1 2,9% 30% 61,4% – 5,7%

Razem 100% 100% 100% 100% 100%

Uwaga: 5 – najważniejszy czynnik, 1 – najmniej istotny czynnik.

Źródło: opracowanie własne.

Głównym celem uzyskania statusu autostrady morskiej jest łatwiejszy dostęp 
do funduszy unijnych, między innymi TEN-T i Marco Polo. 

Istotnym warunkiem, jaki musi spełniać autostrada morska, jest fakt, że nie może 
ona konkurować o ładunki z żadnym innym połączeniem żeglugowym, co trudno będzie 
udowodnić w  przypadku połączenia Świnoujście–Ystad. W  relacji północ–południe 
funkcjonuje kilka połączeń żeglugowych, chociażby opisywane wcześniej połączenie 
Rostock–Trelleborg lub uruchomione niedawno połączenie Świnoujście–Trelleborg. 

Konkurencyjność połączenia promowego Świnoujście–Ystad...
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Na linii tej pływają obecnie trzy promy Unity Line: mf „Galileusz”, mf „Wolin” oraz mf 
„Gryf ”. Decyzja o utworzeniu tego połączenia spowodowana była między innymi niską 
wydajnością i jakością oferowanych usług na terminalu promowym w Ystad, przy jed-
nocześnie szybkim rozwoju dużego, dobrze skomunikowanego z zapleczem i oferujące-
go szeroki wachlarz usług logistycznych portu w Trelleborgu. Połączenie to szybko zna-
lazło swoich zwolenników.

Tabela 2. Przewozy na linii Świnoujście–Ystad oraz Świnoujście–Trelleborg

2007 2008

Ś–Y Ś–T Ś–Y Ś–T
Pasażerowie 452 230 98,80 5475 1,20 396 671 95,83 17 268 4,17

Kierowcy 129 218 61,70 80 282 38,30 119 091 54,80 98 215 45,20

Samochody osobowe 140 070 98,38 2308 1,62 135 645 95,09 7006 4,91

Samochody ciężarowe 118 248 60,86 76 059 39,14 108 308 54,00 92 560 46,00

Naczepy 3634 82,80 755 17,20 7356 92,17 625 7,83

Autokary 2254 98,82 27 1,18 1579 98,81 19 1,19

Drobnica samochod. (t) 1 493 473 58,10 1 077 069 41,90 1 364 318 50,85 1 318 941 49,15

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów informacyjnych z ZMPSiŚ.

W roku 2008 przewozy w większości (poza naczepami) grup ładunkowych wzro-
sły o kilka procent w stosunku do roku poprzedniego. Na szczególną uwagę zasługu-
je fakt, że rok po uruchomieniu połączenie do Trelleborga obsługiwało prawie połowę 
samochodów ciężarowych i drobnicy samochodowej przewożonej w relacji Świnouj-
ście–Szwecja. Jest to znaczący wynik, szczególnie po uwzględnieniu faktu, że na tej li-
nii w 2008 roku pływało dwa razy mniej promów niż do Ystad. Jeżeli ta tendencja bę-
dzie się utrzymywać, połączenie żeglugowe Świnoujście–Trelleborg może objąć kluczo-
wą rolę w przewozach między Polską a Szwecją.

Podsumowanie

Ustanowienie autostrady morskiej Świnoujście–Ystad, ze względu na zwiększenie 
możliwości pozyskania funduszy unijnych, mogłoby się przyczynić do poprawy konku-
rencyjności portu w Świnoujściu. Z przeprowadzonych badań wynika, że połączenie 
to nie ma realnej konkurencji ze strony transportu lądowego, co może stanowić istotną 
przeszkodę w uzyskaniu statusu autostrady morskiej. Zważywszy na fakt, że Terminal 
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Promowy w Świnoujściu przystosowany jest do obsługi wagonów kolejowych, czynni-
kiem zwiększającym szanse na uzyskanie takiego statusu byłoby utworzenie intermo-
dalnych połączeń kolejowych z terminali południowoeuropejskich do portu w Świno-
ujściu. W świetle rosnącego znaczenia portu w Trelleborgu w obsłudze ładunków po-
między Skandynawią a Europą Południową, należałoby rozważyć projekt utworzenia 
autostrady morskiej Świnoujście–Trelleborg.
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COMPETITIVENESS OF ŚWINOUJŚCIE-YSTAD FERRY 
CONNECTION IN THE MOTORWAY OF THE SEA ASPECT

Summary

One of the priorities of European transport policy is activating the short sea shipping. In this 
purpose Th e European Commission established the Motorways of the Sea Program. In 2007 
Szczecin–Świnoujście Port Authority, the city of Ystad, Ystad Hamn Logistic AB, Unity Line 
and Polferries placed a project of Świnoujście–Ystad motorway of the sea. Th e article presents 
the estimate of competitiveness of Świnoujście–Ystad ferry connection, based on cost and qual-
ity analysis. It also presents the advantages and disadvantages of Świnoujście–Ystad ferry con-
nection in the motorway of the sea aspect.

Translated by Izabela Jabłonowska

Konkurencyjność połączenia promowego Świnoujście–Ystad...
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KORYTARZA TRANSPORTOWEGO

Wprowadzenie

Niekorzystny układ gałęziowy, w  którym zdecydowaną przewagę ma  transport 
drogowy, jest problemem, przed którym stoi współczesna Europa. Jednym ze sposobów 
na zmianę tego układu jest propagowana przez Komisję Europejską koncepcja auto-
strad morskich, której celem jest przesunięcie ładunków w stronę żeglugi morskiej bli-
skiego zasięgu. W artykule przedstawiono rozważania nad istotą autostrad morskich, 
biorąc pod uwagę obecnie zgłoszone projekty oraz – na podstawie przeprowadzonej 
analizy polskiego handlu zagranicznego – zaproponowano nowe kierunki autostrad 
morskich z portów Szczecina i Świnoujścia.

Koncepcja autostrady morskiej

Pojęcie autostrada morska pojawiło się po raz pierwszy w 2001 roku w białej 
księdze KE Europejska polityka transportowa do 2010 r. W roku 2003 Komisja opu-
blikowała program rozwoju przewozów na krótkie odległości, w którym zwrócono 
uwagę na przeszkody w przewozach wynikające z „wąskich gardeł” i niedostatecznej 
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interoperacyjności 1. Pierwsza defi nicja autostrad morskich została sformułowana 
w 2004 roku:

Transeuropejska sieć autostrad morskich ma  na  celu skoncentrowanie przepływu 
przewozów towarowych w lądowo-morskich łańcuchach logistycznych, w taki sposób, aby 
rozwinąć istniejące lub ustanowić nowe regularne i o odpowiedniej częstotliwości połącze-
nia żeglugowe pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej w  celu ograniczenia 
kongestii drogowej lub poprawienia dostępności państw lub regionów peryferyjnych i wy-
spiarskich. Autostrady morskie nie powinny wykluczać możliwości kombinowanych prze-
wozów osób i towarów, pod warunkiem że dominować będzie transport towarów 2.

Defi nicję autostrad morskich dopracowano w dokumencie roboczym w sprawie 
autostrad morskich dołączonym do komunikatu z 18 października 2007 roku zatytu-
łowanego Agenda UE w sprawie transportu towarowego: poprawa wydajności, integracyj-
ności i zrównoważenia transportu towarowego w Europie, w którym zaznaczono, że au-
tostrady morskie są elementem żeglugi morskiej bliskiego zasięgu. W dokumencie tym 
podkreślono także ich znaczenie jako miejsc koncentracji transportu w wybranych ko-
rytarzach intermodalnych oraz zwrócono uwagę na  konieczność rozwijania partner-
skiej współpracy, która może przyczynić się do  zwiększenia atrakcyjności połączeń 
na stosunkowo krótkie odległości 3.

Autostrady morskie mogą obejmować istniejące lub nowe połączenia w ramach 
żeglugi morskiej bliskiego zasięgu z  lub bez wykorzystania funduszy unijnych, o  ile 
spełniają wymienione kryteria. Zgodnie z założeniami pełna sieć autostrad morskich 
powinna być zatwierdzona do końca 2010 roku.

Komisja Europejska szczególną uwagę przykłada do konieczności unikania kon-
kurencji. Projekt autostrady morskiej nie może się przyczyniać do przesunięcia towa-
rów przewożonych transportem morskim do innego przewoźnika morskiego. Dlatego 
też należy zbadać wpływ projektu na istniejące porty i świadczone już usługi.

1 J. Neubert, Motorways of the Sea-Ziele, Planung und bisherige Realisierung, „Hansa“ 2007, no. 4, 
s. 3–39.

2 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 884/2004/EC z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmia-
ny wytycznych TEN-T zawartych w decyzji nr 1692/96/EC…, art. 12 a.

3 SEC (2007) 1367 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying docu-
ment to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Th e EU’s freight transport agenda: 
Boosting the effi  ciency, integration and sustainability of freight transport in Europe Report on the Mo-
torways of the Sea State of play and consultation {COM (2007) 606 fi nal SEC (2007) 1351} Brussels, 
18.10.2007
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Uzyskanie statusu autostrady morskiej zwiększa szanse wielu powiązanych pro-
jektów inwestycyjnych na wsparcie z funduszy unijnych. Wśród funduszy, o które mogą 
się ubiegać zainteresowane podmioty, są:

 – fundusze TEN-T (dofi nansowanie rzędu 10–20% dla portów na inwestycje infra-
strukturalne),

 – fundusze programu Marco Polo (dofi nansowanie 35% dla armatorów w  postaci 
subsydiów na pokrycie kosztów eksploatacji linii na trzy lata),

 – fundusze spójności i strukturalne (Polska w Sektorowym Programie Operacyjnym 
Infr astruktura i środowisko na lata 2007–2013 przewiduje możliwość dofi nansowa-
nia rozbudowy infrastruktury portowej na potrzeby autostrad morskich przy dofi -
nansowaniu ze środków UE do 85% z Funduszu Spójności).

Dopuszcza się możliwość łączenia wsparcia z kilku źródeł, o ile nie dotyczą tych 
samych elementów projektu. Na realizację projektów autostrad morskich w budżecie 
TEN-T na lata 2007-2013 przeznaczono 310 mln EUR 4.

Perspektywy rozwoju autostrad morskich 
w obrębie basenu Morza Bałtyckiego

Początkowo koncepcja autostrad morskich nie cieszyła się dużym zainte-
resowaniem. Dopiero wprowadzenie pojęcia autostrad morskich do  programów 
TEN-T oraz Marco Polo zwiększyło zainteresowanie nimi potencjalnych benefi cjen-
tów. Kraje członkowskie zaczęły nawiązywać kontakty z sektorem prywatnym, w celu 
zintensyfi kowania działań i wsparcia rozwoju autostrad morskich. Na przełomie lu-
tego i marca 2006 roku Niemcy i Finlandia jako pierwsze wezwały do składania pro-
jektów autostrad morskich. Złożone zostały cztery propozycje. Jedna z nich, połącze-
nie pomiędzy Hanko a Rostokiem, zostało uznane przez Komisję Europejską za pro-
jekt pilotażowy. Niestety, zawieszono jego realizację ze względu na zmianę głównych 
uczestników projektu.

Drugie wezwanie dotyczyło składania propozycji autostrad morskich dla wszyst-
kich państw Regionu Morza Bałtyckiego. W okresie między wrześniem 2006 a stycz-
niem 2007 roku zgłoszono dziewięć projektów autostrad morskich. Po  wstępnej se-
lekcji do  dalszego etapu negocjacji przeszło tylko pięć: Karlshamn–Klaipeda, Sas-
snitz–Trelleborg, Tallin–Zeebrugge, a także dwa projekty z polskich portów morskich: 

4 COMMISSION DECISION of 23 May 2007 establishing a draft  of the multi-annual work pro-
gramme for grants in the fi eld of Trans-European Transport Network (TEN-T) for the period 2007–2013.
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Gdynia–Karlskrona oraz Świnoujście–Ystad. Analiza ich układu kierunkowego nasu-
wa kilka wniosków:

 – Główną funkcją większości złożonych i zaakceptowanych projektów autostrad mor-
skich (poza autostradą Tallin–Zeebrugge) jest koncentracja przewozów w istnieją-
cych korytarzach transportowych oraz poprawa dostępności krajów peryferyjnych. 
W mniejszym stopniu projektowane autostrady morskie przyczynią się do przejęcia 
ładunku z dróg, ponieważ alternatywne dla nich trasy lądowe są znacznie dłuższe 
i nie stanowią realnej konkurencji dla połączeń morskich.

 – Połączenia realizowane w ramach autostrad morskich wpisują się w układ istnieją-
cych połączeń żeglugowych, dofi nansowanie ich może się przyczynić do zakłócenia 
konkurencji i przejęcia ładunków od innych przewoźników morskich, a nie – jak 
powinno – od przewoźników samochodowych.

 – Kolejne propozycje autostrad morskich, w  których będzie zaangażowana stro-
na polska, powinny skupiać się wokół projektów w  układzie równoleżnikowym, 
wzdłuż alternatywnych tras lądowych i nie ograniczać się do Morza Bałtyckiego, ale 
obejmować również porty Morza Północnego i Atlantyku.

Wymogi ostatniego punktu spełniają dwie kolejne propozycje autostrad mor-
skich z polskich portów morskich. Prowadzone są prace nad projektem Gdańsk–Rot-
terdam oraz Świnoujście–Kłajpeda. Port gdański prowadzi rozmowy w sprawie utwo-
rzenia autostrad morskich z innymi portami poza Regionem Morza Bałtyckiego, mię-
dzy innymi Calais, Lexos i Gijon.

Charakterystyka połączeń żeglugowych

Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie nowych propozycji au-
tostrad morskich stanowiących rozwinięcie Środkowoeuropejskiego Korytarza Trans-
portowego z wykorzystaniem zarówno o funkcjonujące, jak i nowe połączenia żeglu-
gowe. Wymaga to analizy rodzajów, kierunków i częstotliwości funkcjonujących połą-
czeń żeglugowych z portów Szczecina i Świnoujścia, jak również portów sąsiadujących. 
Istotne jest bowiem, aby nowe koncepcje autostrad morskich nie wpływały negatywnie 
na funkcjonujący układ połączeń żeglugowych.

Z terminali promowych w Gdyni, Gdańsku i Świnoujściu realizowane są połą-
czenia w układzie południkowym pomiędzy portami bałtyckimi do Ystad, Trellebor-
ga, Nynäshamn i  Karlskrony, a  także do  Kopenhagi i  Roene. Z  portów niemieckich 
– Rostocku i Sassnitz, realizowane są połączenia promowe w układzie południkowym 
do Gedser i Trelleborga oraz do portów wschodniego Bałtyku – Helsinek i Ventspils.
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W odróżnieniu od badanych portów niemieckich przewozy promowe w Polsce 
rozwijają się tylko tam, gdzie linie stanowią przedłużenie autostrad i dróg szybkiego 
ruchu i nie ma alternatywnej drogi przewozu. Linie promowe łączą dwa porty po obu 
stronach Bałtyku bezpośrednio, a czas płynięcia promu wynosi od kilku do kilkunastu 
godzin. Dlatego też dotychczasowy rozwój przewozów promowych był ściśle związany 
ze wzrostem wymiany handlowej i przez to przewozów samochodowych na trasach po-
między Skandynawią a Europą Środkową i Południową.

Porty w Gdyni i Gdańsku oferują połączenia ro-ro w dwóch kierunkach:
 – północ–południe – do portów w Szwecji i Finlandii (stanowią one uzupełnienie 

oferowanych połączeń promowych),
 – wschód–zachód – do portów angielskich, belgijskich i niemieckich.

Porty w Sassnitz i Rostocku oferują szerszą gamę połączeń ro-ro do portów:
 – wschodniego wybrzeża Bałtyku: Kłajpedy i Baltijska,
 – północnowschodniego wybrzeża Bałtyku – portów fi ńskich: Helsinek, Raumy, 

Turku Hanko,
 – Morza Północnego: Tilbury i Oslo,
 – Stanów Zjednoczonych – Baltimore.

Porty Szczecina i Świnoujścia nie oferują żadnych połączeń regularnych obsługi-
wanych statkami ro-ro.

Najszerszą gamę połączeń kontenerowych oferują porty Gdyni i Gdańska. Jest ich 
kilkadziesiąt, głównie o charakterze dowozowo-odwozowym do  i z portów niemiec-
kich oraz holenderskich. Na tle Gdyni i Gdańska układ regularnych połączeń konte-
nerowych z portu w Szczecinie jest bardzo skromny. Z Tymczasowej Bazy Kontenero-
wej oferowane są stałe połączenia do Hamburga, Bremerhaven i Rotterdamu oraz jed-
no połączenie w tygodniu do Felixtowe. Porty w Rostocku, Sassnitz i Świnoujściu nie 
obsługują linii kontenerowych.

Mankamentem większości zawijających do polskich portów morskich serwisów 
dowozowych jest fakt, że statki pływają na tak zwanych liniach okrężnych (zawijających 
do kilku portów położonych w basenie Morza Bałtyckiego, zanim dopłyną do główne-
go portu – hubu). To sprawia, że czas przewozu kontenera znacznie się wydłuża, a ko-
rzystanie z takiego procesu przewozowego w ramach autostrady morskiej, która musi 
skutecznie konkurować z transportem samochodowym, staje się nieefektywne.

Należałoby się zastanowić, czy kolejne aplikacje o  utworzenie autostrad mor-
skich z  portów w  Szczecinie i  Świnoujściu nie powinny w  większym stopniu przyczy-
nić się do przejęcia ładunków od transportu lądowego. Mogą to być autostrady morskie 
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na  istniejących (na  przykład do  Rotterdamu), jak i  nowych połączeniach 5. Ze  wzglę-
du na większą odległość przewozową niż w przypadku przewozów promowych połącze-
nie takie mogłoby być realizowane statkiem ro-ro lub ro-pax. Zaletą tego typu serwisów 
jest fakt, że obywają się one na trasach bezpośrednich pomiędzy dwoma, trzema porta-
mi, a nie na trasach okrężnych, jak to ma miejsce w przypadku serwisów kontenerowych, 
przez co czas trwania podróży jest zdecydowane krótszy. Na odpowiednio długich tra-
sach i przy sprzyjającym rozkładzie połączeń przewozy kombinowane samochód–statek–
samochód mogą być konkurencyjne pod względem czasu i ceny za przewóz. Jest to zwią-
zane z ograniczeniami czasu pracy kierowców. Spędzenie wymaganego czasu odpoczyn-
ku na statku może dać wymierną korzyść czasową, a przy uwzględnieniu kosztów paliwa, 
opłat za korzystanie z autostrad, zatrudnienia kierowcy i niewykorzystanych okazji prze-
wozowych – również korzyść wynikającą z niższych kosztów przewozu. Warunkiem jest, 
oprócz wspomnianych elementów: czasu i kosztu przewozu, wystarczająca częstotliwość 
kursowania statków.

Zaproponowane w niniejszym opracowaniu nowe kierunki autostrad morskich 
oparte zostały na badaniach potencjalnych potoków ładunkowych i konkurencyjności 
czasowej oferowanych połączeń, nie uwzględniają natomiast:

 – trudności w  pozyskaniu odpowiednich partnerów, od  których zależy ostateczny 
kształt projektu (kierunek i rodzaj połączenia),

 – oczekiwanych korzyści wynikających z utworzenia autostrady – rodzaju pomocy fi -
nansowej, o którą będą ubiegać się uczestnicy projektu, i jej przeznaczenia na kon-
kretne inwestycje (ze względu na fakt, że nie można łączyć dofi nansowania z róż-
nych źródeł na  te same elementy projektu, należy zwrócić uwagę, które inwesty-
cje w obrębie danego portu potrzebują dofi nansowania, a takowego do tej pory nie 
uzyskały; rodzaj inwestycji może rzutować na charakter połączenia).

Wielkości związane z przeładunkami ładunków w portach Szczecina i Świnouj-
ścia przeznaczonych do portów Morza Północnego przedstawiono w tabeli 1. Przewo-
zy do państw ujętych w tabeli są przede wszystkim realizowane na bazie żeglugi tram-
powej, tylko ładunki w relacji z Wielką Brytanią przewożone są w żegludze regularnej.

W kontekście utworzenia połączenia regularnego obsługiwanego statkiem ro-ro
warto zwrócić uwagę na  stosunkowo duże przeładunki ładunków drobnicowych 
do portów belgijskich, hiszpańskich, portugalskich i angielskich.

5 W  niniejszym artykule pominięto rozważania nad projektem autostrady Świnoujście–Kłajpeda, 
przyjmując, że prace nad wnioskiem są daleko zaawansowane, a argumenty ekonomiczne przemawiające 
za jej utworzeniem zostały przedstawione w opracowaniu realizowanym w ramach programu Baltic Gate-
way Plus, Case 3.1 Swinoujscie-Klaipeda Motorway of Th e Sea, report, www.balticgateway.se.
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Tabela 1. Przeładunki ładunków w portach w Szczecinie i Świnoujściu 
w latach 2005–2008 [tys. t]
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Szczecin Świnoujście

Belgia

2005 257,5 8,6 112,2 136,7 bd. bd. bd. bd.
2006 255,9 10,4 118,1 127,0 11,6 6,1 3,0 2,5
2007 379,8 23,2 96,9 259,7 bd. bd. bd. bd.
2008 362,3 40,1 150,4 171,8 42,5 – 10,9 31,7

Holandia

2005 456,3 21,6 398,6 36,1 268,4 11,6 220,2 36,6
2006 335,2 10,9 296,7 27,6 406,5 18,2 335,9 52,4
2007 458,2 11,1 379,3 67,9 229,9 114,8 62,8 52,2
2008 599,9 110,8 422,3 66,9 42,5 – 10,9 31,7

Francja

2005 99,9 10,2 83,9 5,8 31,9 – 30,4 1,5
2006 163,9 2,4 155,7 5,8 141,9 141,9 1,5
2007 258,8 4,4 254,3 0,2 30,9 – 30,9 –
2008 261,8 1,9 254,5 5,4 bd. bd. bd. bd.

Hiszpania

2005 766,2 54,8 514,4 197,0 343,8 – 343,0 –
2006 602,9 88,4 258,3 256,3 9,4 – 5,9 3,5
2007 495,1 65,7 210,9 218,4 89,1 – 88,7 0,4
2008 479,1 55,8 253,2 170,0 bd. bd. bd. bd.

Portugalia

2005 197,0 – 52,2 144,8 27,5 – 27,5 –
2006 233,8 – 81,0 152,9 bd. bd. bd. bd.
2007 129,6 6,1 10,5 112,9 bd. bd. bd. bd.
2008 99,6 – 26,3 73,4 bd. bd. bd. bd.

Wielka Brytania

2005 602,0 19,4 154,6 427,9 445,6 – 408,1 37,4
2006 613,2 – 215,9 397,3 408,5 – 377,5 31,0
2007 616,8 – 171,7 445,1 114,3 9,6 103,9 0,8
2008 596,3 3,8 173,3 418,2 102,4 – 96,6 2,7

Źródło: Transport. Wyniki działalności 2006; Transport. Wyniki działalności 2007; 
Transport. Wyniki działalności 2008, GUS, Warszawa 2007, 2008, 2009.
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Tabela 2.  Handel zagraniczny Polski obsługiwany transportem samochodowym 
w latach 2005–2008 [tys. t]

Rok
Przewozy 
całkowite

Belgia Holandia Francja Hiszpania
Wielka

Brytania
Niemcy

2005 40 817 1583 2165 2188 786 1198 16 434

2006 53 048 2050 3000 3100 1001 1505 22 046

2007 63 341 2475 3711 4115 1649 1992 26 269

2008 69 431 2571 3716 4721 1911 2221 28 124

2008/2005 170% 162% 172% 216% 243% 185% 171%

Uwaga: przewozy do Portugalii nie zostały ujęte w statystykach GUS.

Źródło: Transport. Wyniki działalności 2006; Transport. Wyniki działalności 2007; 
Transport. Wyniki działalności 2008, GUS, Warszawa 2007, 2008, 2009.

Tabela 3. Szacunkowa liczba pojazdów ciężarowych przewożących ładunki 
polskiego handlu zagranicznego do wybranych państw europejskich [tys.]

Rok Belgia Holandia Francja Hiszpania
Wielka 

Brytania
Niemcy

2005 79,0 108,2 109,4 39,3 59,9 821,7

2006 102,5 150,0 155,0 50,0 75,2 1102,3

2007 123,8 185,5 205,7 82,4 99,6 1313,4

2008 128,5 185,8 236,0 95,5 111,0 1406,2

Uwaga: przy założeniu średniej masy ładunku 20 t na pojazd.

Źródło: opracowanie własne.

Cel stawiany autostradom morskim, jakim jest „zdjęcie ładunków z  dróg”, wy-
maga analizy potoków ładunkowych obsługiwanych transportem drogowym. W  ta-
beli 2 przedstawiono przewozy transportem samochodowym ładunków handlu za-
granicznego Polski do państw basenu Morza Północnego i Atlantyku. W roku 2008 
przewieziono transportem samochodowym prawie 70 mln  t ładunków, z  czego naj-
więcej w relacji z Niemcami. Mimo polityki Unii Europejskiej wspierającej transport 
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intermodalny, przewozy samochodowe rosną zdecydowanie szybciej niż w pozostałych 
gałęziach transportu. W latach 2005–2008 międzynarodowe przewozy samochodowe 
wzrosły o 70%. Ponad dwukrotnie wzrosły przewozy do Hiszpanii i Francji. W roku 
2008 do i z Francji transportem samochodowym przewieziono prawie 5 mln t ładun-
ków, Holandii – 3,7 mln t, Belgii – ponad 2,5 mln t, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii od-
powiednio 2,2 i 1,9 mln t.

Szacunkową liczbę samochodów obsługujących wymienione kierunki przedsta-
wiono w tabeli 3. Przesunięcie tylko niewielkiej części obecnego potoku ładunkowe-
go do transportu morskiego pozwoliłoby na utworzenie kilku regularnych połączeń że-
glugowych.

W  tabeli 4 przedstawiono analizę porównawczą czasu przewozu ładunków 
ze Szczecina do przykładowo wybranych portów europejskich. Całkowity czas przewo-
zu drogowego obliczono, przyjmując:

 – średni czas jazdy pojazdu drogowego zależny od rodzaju drogi: 70 km/h – autostra-
dy, 50 km/h – pozostałe drogi;

 – wymagany czas odpoczynku kierowców określony umową AETR.
Przeprowadzone obliczenia uwzględniają tylko czas transportu morskiego, nie 

obejmują natomiast czasu oczekiwania ładunku na przeładunek w porcie, samego prze-
ładunku, odpraw granicznych, dowozu do portu z miejsca nadania i do miejsca prze-
znaczenia, które znacznie wydłużają proces transportowy. Niemniej jednak można za-
uważyć, że  czas trwania rejsu na  trasie Szczecin–Tilbury jest krótszy o  3,5 godziny, 
a na trasie Szczecin–Bilbao o 17 godzin niż czas przejazdu samochodem ciężarowym 
prowadzonym przez jednego kierowcę. Przy dwóch kierowcach, żadne analizowane po-
łączenie żeglugowe nie jest szybsze. Warto jednak podkreślić, że zaangażowanie kolej-
nego kierowcy podwyższa koszty transportu.

W tabeli 5 przedstawiono przewidywaną masę ładunkową oraz częstotliwość ser-
wisów ro-ro na liniach Szczecin–Bilbao i Szczecin–Tilbury. Obliczenia oparto na na-
stępujących założeniach:
1. Obszar zaplecza zawężono do polskich województw znajdujących się w Środkowo-

europejskim Korytarzu Transportowym 6, z których czas dojazdu do portu w Szcze-
cinie jest krótszy niż 3,5 godz. w  przypadku połączenia Szczecin–Tilbury (woje-
wództwo zachodniopomorskie i lubuskie) a 17 godz. dla serwisu Szczecin–Bilbao 

6 Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy (Central European Transport Corridor – CETC) 
przebiega ze Skanii (południowa Szwecja), przez Morze Bałtyckie, Europę Środkową, na południe Euro-
py do Morza Adriatyckiego.
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(województwo zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie), co wynika z  różni-
cy czasów przewozu transportem drogowym i morskim przedstawionym w tabeli 4.

2. Potencjalną masę ładunkową obliczono na  podstawie następującej zależności:
– dla linii żeglugowej Szczecin–Tilbury:

,

– dla linii żeglugowej Szczecin–Bilbao:

,

gdzie:

MT  potencjalna masa ładunkowa przewożona serwisem Szczecin–Tilbury,

MB potencjalna masa ładunkowa przewożona serwisem Szczecin–Bilbao,

mST  masa ładunków handlu zagranicznego przewożonych transportem drogowym 
do Wielkiej Brytanii,

mSB  masa ładunków handlu zagranicznego przewożonych transportem drogowym 
do Hiszpanii i Portugalii,

ui udział województwa i  w  międzynarodowych przewozach samochodowych 
w 2008 roku,

n  liczba województw zakwalifi kowanych do zaplecza portu szczecińskiego dla po-
łączenia Szczecin–Tilbury,

m liczba województw zakwalifi kowanych do zaplecza portu szczecińskiego dla połą-
czenia Szczecin–Bilbao,

mMT masa ładunków drobnicowych przeładowanych w porcie szczecińskim w relacji 
z Wielką Brytanią w 2008 roku,

mMB masa ładunków drobnicowych przeładowanych w porcie szczecińskim w relacji 
z Hiszpanią i Portugalią w 2008 roku.

Dodatkowo przyjęto następujące założenia:

 – połączenie żeglugowe Szczecin–Tilbury przejmie od  transportu drogowego 10% 
ładunków z zaplecza oraz 20% ładunków drobnicowych obsługiwanych w porcie 
szczecińskim w relacji z Wielką Brytanią;
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 Tabela 4. Analiza porównawcza czasu przewozu ładunków ze Szczecina 
do wybranych portów europejskich

Trasa: Szczecin– Tilbury Le Havre Bilbao Antwerpia Hamburg

odległość drogowa [km] 1243 1300 2120 880 400

czas jazdy pojazdem 
drogowym [godz.] 20,5 19 31 12 6

całkowity czas przewozu 
z uwzględnieniem 

obowiązkowych odpoczynków
(dla jednego kierowcy)

2 doby 
2,5 godz.

2 doby 
1 godz.

4 doby 
5 godz.

1 doba 
3 godz. 6 godz.

całkowity czas przewozu 
z uwzględnieniem 

obowiązkowych odpoczynków 
(dla dwóch kierowców)

1 doba 
2,5 godz.

1 doba 
1 godz.

2 doby 
5 godz. 12 godz. 6 godz.

odległość morska (Nm) 843 957 1481 863 331

czas przewozu przy założeniu 
średniej prędkości przewozowej 

18 węzłów (godz.)

47 53 82 48 18
1 doba 

23 godz.
2 doby 
5 godz.

3 doby 
10 godz. 2 doby 18 godz.

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Przewidywana masa ładunkowa oraz częstotliwość serwisów ro-ro na liniach 
Szczecin–Bilbao i Szczecin–Tilbury według danych z 2008 roku oraz prognoza na 2020 rok

Rok Trasa: Szczecin – Tilbury Bilbao*

2008

potencjalny ładunek obsługiwany statkiem ro-ro [tys. t] 110,5 165,4

liczba jednostek ładunkowych 5523 8270

liczba rejsów rocznie w obu kierunkach 52 91

częstotliwość (w miesiącu) 2 4

2020 
prognoza

potencjalny ładunek obsługiwany statkiem ro-ro [tys. t] 198,4 297,0

liczba jednostek ładunkowych 9918 14 852

liczba rejsów rocznie w obu kierunkach 99 149

częstotliwość (w miesiącu) 4 6

*Rynek Hiszpanii i Portugalii.

Źródło: opracowanie własne.
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 – połączenie żeglugowe Szczecin–Bilbao przejmie od transportu drogowego 10% ła-
dunków powstających na zapleczu oraz 50% ładunków drobnicowych obsługiwa-
nych w  porcie szczecińskim w  relacji z  Hiszpanią i  Portugalią (brak konkurencji 
ze strony funkcjonujących połączeń regularnych);

 – w prognozie na rok 2020 przyjęto 5-procentowy roczny wzrost przewozów;
 – liczbę jednostek ładunkowych (naczep, kontenerów, nadwozi wymiennych, po-

jazdów samochodowych) określono, przyjmując średnią masę ładunku wynoszącą 
20 t/jednostkę;

 – liczbę serwisów określono, przyjmując średni stopień załadowania statku wynoszą-
cy 100 jednostek ładunkowych.

Utworzone w ramach autostrad morskich serwisy żeglugowe mogłyby w począt-
kowym okresie kursować od  dwóch do  czterech razy w  miesiącu. Z  upływem czasu, 
wraz z przewidywanym wzrostem wymiany handlowej, częstotliwość połączeń powin-
na rosnąć. Poza przeanalizowanym czasem przewozu istotnym czynnikiem konkuren-
cyjności badanych połączeń będą:

 – koszt przewozu, który musi być niższy niż łączne koszty ponoszone przez przewoź-
nika drogowego, obejmujące cenę paliwa, wynagrodzenie i diety kierowcy, opłaty 
za korzystanie z autostrad itp.;

 – odpowiednio dobrany rozkład rejsów – jest to czynnik szczególnie ważny w przy-
padku przewozów towarzyszących, gdzie dla kierowców istotne jest, aby podróż 
w obie strony odbyła się w ciągu tygodnia roboczego (poniedziałek–piątek);

 – warunki hotelowe na statku;
 – poziom bezpieczeństwa ładunku i środków transportu podczas załadunku i prze-

wozu – ten czynnik jest związany również z przełamaniem niechęci przewoźników 
drogowych do  przekazania powierzonego im ładunku i  własnych pojazdów pod-
miotom obcym (w transporcie drogowym kierowca odpowiada za ładunek i pojazd 
podczas całej trasy przewozu).

Dodatkowym czynnikiem integrującym łańcuch transportowy w  ramach Środ-
kowoeuropejskiego Korytarza Transportowego byłoby utworzenie pociągu inter-
modalnego do portu w Szczecinie. Stworzyłoby to szersze możliwości pozyskania ła-
dunków z  odleglejszych rejonów zaplecza. Warunkiem powodzenia przedsięwzięcia 
byłoby odpowiednie skorelowanie rozkładów jazdy pociągów i rejsów oraz opracowa-
nie kompleksowych taryf przewozowych.
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Wnioski

Wśród dziewięciu złożonych w 2007 roku projektów autostrad morskich znalazły 
się dwa, w których uczestniczyła strona polska. Projekty autostrad Gdynia–Karlskrona 
i Świnoujście–Szczecin cechują wspólne cele, jakimi są koncentracja przewozów w ist-
niejących korytarzach transportowych oraz poprawa dostępności krajów peryferyjnych. 
W mniejszym stopniu, ze względu na brak korzystnych połączeń drogowych, projek-
towane autostrady morskie mogą się przyczynić do przejęcia ładunków od transpor-
tu samochodowego. Porty w Szczecinie i Świnoujściu zlokalizowane są w Środkowo-
europejskim Korytarzu Transportowym, którego celem, poza skomunikowaniem kra-
jów skandynawskich z południem Europy, jest poprawa dostępności regionów znajdu-
jących się wzdłuż korytarza do portów Szczecina i Świnoujścia, dzięki której uzyskają 
one lepszy dostęp do pozostałych portów europejskich.

Kolejne projekty autostrad morskich stanowiących rozwinięcie Środkowoeuropej-
skiego Korytarza Transportowego powinny być oparte na połączeniach wzdłuż alterna-
tywnych tras lądowych do portów Morza Bałtyckiego, Morza Północnego i Atlantyku. 
Mogą opierać się zarówno na funkcjonujących, jak i nowych połączeniach żeglugowych. 
Zasadniczym czynnikiem determinującym otwarcie nowych linii przewozowych jest po-
tencjalny wolumen ładunków. Przeprowadzone analizy: struktury przewozów drogowych 
polskiego handlu zagranicznego oraz przeładunków w portach Szczecina i Świnoujścia, jak 
również czasu przewozu transportem drogowym i morskim, wskazują na celowość utwo-
rzenia połączeń żeglugowych realizowanych w  ramach autostrad morskich w  kierunku 
do Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Dodatkowymi czynnikami warunkującymi powodzenie 
przedsięwzięcia są: całkowite koszty przewozu, rozkład rejsów; poziom bezpieczeństwa ła-
dunku i środków transportu podczas załadunku i przewozu morskiego. Czynnikiem inte-
grującym łańcuch przewozowy w ramach Środkowoeuropejskiego Korytarza Transporto-
wego mógłby być pociąg intermodalny skorelowany z rozkładem rejsów.
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NEW CONCEPTS OF MOTORWAY OF THE SEA IN CENTRAL EUROPEAN 
TRANSPORT NETWORK

Summary

Th e road transport leads the main role in Europe. One of solutions to change such advise confi g-
uration is Motorways of the Sea programm (MoS). Th e article presents the conception of MoS 
and propositions, based on analisys of polish foreign tradem, of new direction of Motorways of 
the Sea from Szczecin and Świnoujście ports.

Translated by Izabela Kotowska
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NR 589 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 49 2010

MARTA MAŃKOWSKA
Uniwersytet Szczeciński

MOŻLIWOŚCI OBSŁUGI WYBRANYCH GRUP 
ŁADUNKOWYCH W PORCIE MORSKIM POLICE

Wprowadzenie

Port morski w Policach, mimo iż nie należy do grupy polskich portów morskich 
o  podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej 1, pod względem masy obsłu-
giwanych ładunków 2 plasuje się na  piątym miejscu wśród pozostałych polskich por-
tów polskich.

Port policki funkcjonował niegdyś jako port zakładowy i  obsługiwał przede 
wszystkim ładunki Zakładów Chemicznych „Police” (ZCh „Police”). W  związku 
z tym w strukturze obsługiwanych towarów także obecnie dominują ładunki klasyfi ko-
wane w nomenklaturze GUS jako „inne masowe”, w tym głównie fosforyty na wejściu 
(około 50% całości przeładunków) oraz nawozy na wyjściu (około 30% całości przeła-
dunków). W roku 2004 Zarząd ZCh „Police” powołał spółkę zarządzającą gruntami 
i infrastrukturą zakładowego portu, co w efekcie zdecydowało o powstaniu odrębnego 
podmiotu – Zarządu Morskiego Portu Police Sp. z o.o.

Wraz z procesami przekształceń organizacyjnych i własnościowych policki port, 
mimo iż w praktyce nadal działa głównie na rzecz ZCh „Police”, w perspektywie dłu-
goterminowej dąży do  pełnienia funkcji portu otwartego. W  strategii jego rozwoju 

1 Zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich.

2 Rocznie policki port przeładowuje ok. 2,5 mln t ładunków.



180 Marta Mańkowska

zakłada się rozszerzenie i zróżnicowanie asortymentu obsługiwanych ładunków. Moż-
liwości takie daje zagospodarowanie wolnych terenów portowych, w tym głównie ob-
szaru zlokalizowanego na północ od istniejącego terminalu Portu Morskiego Police.

Możliwości oraz kierunki aktywizacji nowych obszarów aktywności gospodarczej 
portu określa jednocześnie wiele czynników, przede wszystkim:

 – otoczenie gospodarcze portu reprezentowane przez różne gałęzie przemysłu, w tym 
głównie branże chemiczną, rolno-spożywczą, budowlaną oraz górniczą;

 – oferta usługowa innych portów ujścia Odry, w tym przede wszystkim portów mor-
skich w Szczecinie i Świnoujściu;

 – przemiany jakościowe polskiego handlu zagranicznego determinujące rodzaj ładun-
ków obsługiwanych w polskich portach morskich.

 – W niniejszym artykule szczególna uwaga zostanie poświęcona analizie zachodzą-
cych zmian w strukturze ładunków obsługiwanych w polskich portach morskich, 
w tym również powiązanych z nimi branż gospodarki. Na tej podstawie oraz przy 
uwzględnieniu oferty usługowej innych portów morskich ujścia Odry, dokonana 
zostanie ocena i wskazane kierunki rozszerzenia zakresu działalności przeładunko-
wej realizowanej przez port morski w Policach.

Zmiany w strukturze obrotów ładunkowych 
w polskich portach morskich – tendencje

Wraz ze zmianą systemu gospodarczego Polski oraz akcesją do Unii Europejskiej 
w 2004 roku przekształceniu uległa struktura kierunkowa i przedmiotowa polskiego 
handlu zagranicznego. Przejawia się to w systematycznym wzroście udziału towarów 
wyżej przetworzonych, w tym zwłaszcza artykułów przemysłu maszynowego, metalur-
gicznego, chemicznego, przy jednoczesnym spadku udziału towarów masowych, niżej 
przetworzonych. W strukturze obrotów ładunkowych polskich portów morskich prze-
kłada się to na wzrost przeładunków towarów drobnicowych (w tym głównie drobni-
cy zjednostkowanej), zarówno w eksporcie, jak i imporcie, przy jednoczesnym relatyw-
nym spadku udziału przeładunków towarów masowych (rysunek 1).

W celu określenia nowych obszarów działalności transportowej polickiego por-
tu, przy uwzględnieniu aktualnej oferty usługowej portów morskich ujścia Odry oraz 
przemian jakościowych w polskim handlu zagranicznym, zasadne wydaje się szczegóło-
we przeanalizowanie zmian zachodzących w strukturze obrotów portowych ładunka-
mi drobnicowymi oraz towarami z grupy „inne masowe”.



181Możliwości obsługi wybranych grup ładunkowych w porcie morskim Police

Rys. 1. Zestawienie porównawcze obrotów głównych grup ładunków w polskich portach 
morskich w latach 2003–2008 [tys. t]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz danych portów morskich 
w Gdańsku, Gdyni, Policach, Szczecinie i Świnoujściu.

Przeładunki towarów drobnicowych drogą morską z/do Polski

Towary drobnicowe stanowią obecnie główną grupę ładunkową obsługiwaną 
w polskich portach morskich, zajmując w ostatnich latach około 40% rynku. Również 
w 2008 roku, odznaczającym się spadkiem obrotów w większości grup ładunkowych 
obsługiwanych w polskich portach morskich, odnotowano wzrost przeładunków drob-
nicy, w tym przede wszystkim drobnicy kontenerowej i  towarów przeładowywanych 
w technologii ro-ro (rysunki 2 i 3).

W strukturze obrotów portów morskich na całym świecie, w ostatnich latach, prze-
ładunki kontenerów cechowały się najwyższą dynamiką wzrostu. W roku 2007 w porów-
naniu z rokiem poprzednim średnia dynamika wzrostu w tej grupie ładunkowej w ujęciu 
światowym kształtowała się na poziomie 11,0%, w Regionie Morza Bałtyckiego na pozio-
mie 17,0%, w przypadku zaś polskich portów morskich tempo wzrostu ukształtowało się 
na poziomie 32,0% 3, co w znacznej mierze było efektem niskich wartości wyjściowych. 
W roku 2008, w wyniku zmniejszenia tempa wzrostu morskich przewozów towarowych 
do 3,0%, światowe przewozy kontenerowe wzrosły jedynie o 5,1% (w 2007 roku dynami-
ka wyniosła 10,8%), natomiast w Regionie Morza Bałtyckiego tempo wzrostu ukształto-
wało się na poziomie 7,2% (w 2007 roku 16,0%). Według aktualnych szacunków trans-
port kontenerowy na świecie i na Bałtyku odnotuje w 2009 roku spadki rzędu 20, 30% 4.

3 Baltic Container Outlook 2009, Actia Forum, Gdynia 2009.

4 Ibidem.
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Rys. 2. Przeładunek ładunków drobnicowych w polskich morskich portach handlowych 
w latach 2003–2008 [tys. t]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz danych portów morskich 
w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu.

Rys. 3. Przeładunki kontenerów w portach morskich w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie 
i Świnoujściu w latach 2004–2008 [TEU]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych portów morskich w Gdańsku, Gdyni, 
Szczecinie i Świnoujściu.

Niższe tempo wzrostu przeładunków w  tej grupie ładunkowej w  porównaniu 
z latami poprzednimi to oczywiście efekt globalnego kryzysu fi nansowego, szczególnie 
odbijającego się na przewozach kontenerowych transportujących głównie dobra kon-
sumpcyjne, w większości na  trasach pozaeuropejskich. Tempo wzrostu obrotów pol-
skich portów morskich w  grupie ładunków ro-ro odzwierciedla z  kolei sytuację go-
spodarczą w Regionie Morza Bałtyckiego, gdyż ruch ten jest związany przede wszyst-
kim z  bałtyckimi przewozami wewnętrznymi, w  tym zwłaszcza w  przypadku Polski 
– w układzie Polska–Skandynawia (między innymi naczep drogowych i całych zesta-
wów, roll-trailerów oraz innych ładunków drobnicowych).

W  strukturze kierunkowej przeładunków towarów drobnicowych przez wie-
le lat dominowała relacja eksportowa, trend ten uległ zmianie pod koniec 2006 roku. 
W roku 2007 odnotowano wzrost przeładunków w relacjach przywozowych w tej grupie 
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towarowej, spowodowany przede wszystkim wyraźnym wzrostem przeładunków konte-
nerów w  relacjach przywozowych oraz ładunków z  grupy „pozostałe drobnicowe”. Sy-
tuacja taka utrzymała się również w 2008 roku, głównie za sprawą wzrostu przeładunku 
kontenerów i ładunków tocznych samobieżnych w relacjach importowych.

Tabela 1. Przeładunek ładunków drobnicowych w polskich morskich 
portach handlowych w relacjach międzynarodowych z podziałem na import/eksport 

w latach 2006–2008 według poszczególnych grup ładunków [tys. t]

Lata
Załadunek Wyładunek

2006 2007 2008 2006 2007 2008

Kontenery 2230 2365 2295 2454 3535 3313

Ładunki toczne samobieżne 1774 1941 1967 2117 2238 2380

Ładunki toczne niesamobieżne 656 687 554 989 991 766

Pozostałe ładunki drobnicowe 2958 2566 2208 1417 2014 1618

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Trudno obecnie przewidzieć, jak będzie się kształtowała sytuacja w tym segmen-
cie przewozów w przyszłości. W perspektywie średnio- i długoterminowej należy jed-
nak oczekiwać zdecydowanej poprawy sytuacji, w tym w szczególności w zakresie prze-
ładunków drobnicy zjednostkowanej. Przemawiają za  tym przede wszystkim trendy 
i kierunki rozwoju polskiej gospodarki, ukierunkowanej na zwiększenie produkcji dóbr 
fi nalnych powszechnego użytku, co będzie powodować zwiększenie potrzeb transpor-
towych w  dziedzinie konteneryzacji, przewozów ro-ro i  promowych 5. Na  uwagę za-
sługują także prognozy i działania podejmowane przez porty niemieckie w Hamburgu 
i Bremerhaven. Według prognoz niemieckiego Federalnego Biura Statystycznego prze-
ładunki kontenerów w tych portach ulegną do 2025 roku potrojeniu 6. Stanowi to za-
tem podstawę do  bardziej optymistycznych prognoz dla przeładunków kontenerów 
w polskich portach.

W zakresie przewozów promowych również należy oczekiwać wzrostu ich wiel-
kości w perspektywie długoterminowej, zwłaszcza w relacjach z portami skandynaw-
skimi, co  stanowić będzie odzwierciedlenie struktury i  wielkości obrotów polskiego 

5 Strategia rozwoju portów morskich do 2015 roku, Ministerstwo Gospodarki Morskiej, Warszawa 2007.

6 Szósta Krajowa Konferencja Morska w  Rostoku 2009, Główna Biblioteka Komunikacyjna www.
gbk.net.pl.
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handlu w Regionie Morza Bałtyckiego. Dodatkowy ruch promowy przez polskie por-
ty morskie w  kolejnych latach może być również następstwem podwyższenia opłat 
za przewozy drogowe w Niemczech, co może zniechęcić załadowców z Europy central-
nej do korzystania z portów tego kraju.

Perspektywy rozwoju przewozów ładunków z grupy 
„inne masowe” drogą morską z/do Polski

W grupie towarowej „inne masowe” zawierają się różnego rodzaju ładunki ma-
sowe płynne i sypkie wymagające specjalistycznej technologii przeładunku i składowa-
nia, w tym przede wszystkim ładunki przemysłu chemicznego, siarka, nawozy, minerały 
(w tym głównie kruszywa), różnego rodzaju inne ładunki płynne, jak oleje, melasa, wo-
ski itd. Znaczny udział w strukturze tej grupy mają przeładunki siarki, surowców fosfo-
rowych oraz innych ładunków płynnych (rysunek 4).

Obroty portowe w grupie „inne ładunki masowe” wykazywały od 2003 systema-
tyczny wzrost, rekordowy poziom osiągając w 2007 roku, i okres wyraźnego załamania 
w 2008 roku, co wynikało ze wspomnianej już sytuacji gospodarczej na świecie (rysu-
nek 5).

Struktura kierunkowa przeładunków w tej grupie towarowej w latach poprzed-
nich charakteryzowała się względną równowagą. Od roku 2007 odnotowuje się nato-
miast wyraźny wzrost przeładunków tych towarów w relacjach importowych. W rela-
cjach eksportowych duże znaczenie miały między innymi przeładunki nawozów, siarki, 
cementu oraz innych ładunków płynnych, w relacjach importowych, przede wszystkim 
surowców fosforowych, kamienia wapiennego, kruszyw naturalnych i innych.

Przewiduje się, że  w  kolejnych latach nastąpi stabilizacja przeładunków w  gru-
pie „inne masowe”. Jest to uzasadnione dużym zróżnicowaniem wewnętrznym tej gru-
py, co sprawia, iż spadek przeładunków jednego ładunku może zostać zrekompensowa-
ny przez wzrost innego ładunku 7. W  największym stopniu można oczekiwać wzro-
stu importu: kruszywa, kamienia wapiennego oraz fosforytów i metanolu, a w ekspor-
cie – nawozów i szkliwa oraz złomu. Przy czym wzrost obrotów ładunkowych w przy-
padku kruszyw w  znacznej mierze będzie uzależniony od  kondycji branży budowla-
nej (w tym zwłaszcza realizacji zaplanowanych inwestycji infrastrukturalnych w bez-
pośrednim zapleczu polickiego portu), która bezpośrednio generuje zapotrzebowanie 
na import kruszyw, w tym zwłaszcza ze Skandynawii.

7 Strategia rozwoju portów morskich… 
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Objaśnienia:
*Dane za 2008 r. obejmują przeładunki portów morskich w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świno-

ujściu oraz – w przypadku przeładunków surowców fosforowych – także portu w Policach.

Rys. 4. Przeładunki wybranych ładunków z grupy „inne masowe” w latach 2003–2008 [tys. t]
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i danych Instytutu Morskiego 

w Gdańsku.

Objaśnienia:
*Dane za 2008 rok obejmują przeładunki w portach Gdańsk, Gdynia, Police, Szczecin i Świnoujście.

Rys. 5. Obroty ładunkowe w polskich portach handlowych w grupie ładunków 
„inne masowe” w latach 2003–2008 [tys. t]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i danych portów 
Gdańsk, Gdynia, Police, Szczecin i Świnoujście.

W przypadku przeładunków nawozów kluczowe – z punktu widzenia obrotów 
portów morskich – będzie miało kształtowanie się popytu zagranicznego na polskie 
nawozy fosforowe i wieloskładnikowe. W tej grupie ładunków istnieje dodatnie saldo 
handlu z zagranicą (90% popytu wewnętrznego zaspokajane jest przez rodzimych pro-
ducentów). Ujemne saldo notuje się natomiast w grupie nawozów potasowych (prak-
tycznie całe krajowe zapotrzebowanie pokrywane jest przez import).
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Ocena możliwości przeładunku wybranych 
grup ładunkowych w porcie Police

Towary drobnicowe: drobnica zjednostkowana
Uwzględniając trendy ogólnoświatowe oraz polskie, jak również ofertę usługo-

wą portów morskich ujścia Odry, nowym obszarem działalności portu Police może być 
rozpoczęcie przeładunków towarów drobnicowych, w  tym zwłaszcza drobnicy zjed-
nostkowanej. Udział tej grupy ładunkowej w strukturze obrotów polskiego handlu za-
granicznego, a tym samym polskich portów morskich, w perspektywie długotermino-
wej wykazywać będzie tendencje rosnące.

Pomorze Zachodnie w porównaniu ze wschodnim wybrzeżem Polski charak-
teryzuje wyraźna dysproporcja w  możliwościach przeładunkowych drobnicy zjed-
nostkowanej. Podejmowane obecnie i planowane w przyszłości działania inwestycyj-
ne w zakresie zwiększania możliwości przeładunku towarów drobnicowych, w tym 
przede wszystkim drobnicy skonteneryzowanej w  portach morskich ujścia Odry, 
mogą się okazać niewystarczające. Zasadne wydaje się zatem rozwinięcie tej funkcji 
w porcie Police.

Obecnie w portach morskich ujścia Odry drobnica skonteneryzowana obsługi-
wana jest jedynie przez tymczasową bazę kontenerową w porcie szczecińskim do czasu 
pełnego uruchomienia działalności na Ostrowie Grabowskim. Z uwagi na fakt, iż swo-
ją działalność zawiesił funkcjonujący do niedawna terminal kontenerowy spółki VGN 
w Świnoujściu, nowy terminal kontenerowy w Policach stanowiłby jedyną konkurencję 
dla terminalu na Ostrowie Grabowskim (roczna zdolność przeładunkowa około 120 
tys. TEU).

W strukturze obrotów w tej grupie ładunkowej, poza tradycyjną drobnicą skon-
teneryzowaną, znaczny i niewykorzystany w pełni w regionie potencjał tkwi w prze-
ładunkach spożywczych towarów chłodzonych w  formie skonteneryzowanej (jak 
na przykład owoce cytrusowe).

Alternatywnie, na zagospodarowywanym przez port policki terenie, rozpatrywać 
można możliwość rozwoju przeładunków w technologii ro-ro, w tym przede wszyst-
kich maszyn, urządzeń i środków transportu, które to produkty stanowią jedną z głów-
nych pozycji w strukturze polskiego importu i eksportu, przede wszystkim w relacjach 
europejskich.

Atutem portu w Policach w zakresie obsługi drobnicy zjednostkowanej jest przede 
wszystkim położenie geografi czne, na skrzyżowaniu ważnych międzynarodowych szla-
ków komunikacyjnych północ–południe oraz wschód–zachód, z potencjałem zaplecza 
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gospodarczego obszaru przemysłowego Śląska, wschodniej części Niemiec oraz Czech 
i  Słowacji. Istotną wadą, która wręcz uniemożliwia rozwój technologii przeładunku 
towarów zjednostkowanych w porcie Police, jest brak dogodnego połączenia z zaple-
czem. Warunkiem koniecznym jest budowa zachodniej obwodnicy Szczecina, w tym 
połączenia mostowego Police–Święta, które znacznie skróci dostęp do budowanej dro-
gi szybkiego ruchu S3 oraz połączenia kolejowego.

Towary drobnicowe: drobnica konwencjonalna
W odróżnieniu od przewozów kontenerowych realizowanych w układzie trans-

kontynentalnym z wykorzystaniem połączeń portów polskich z głównymi europejski-
mi hubami (portami niemieckimi, holenderskimi i belgijskimi), kondycja przewozów 
drobnicy konwencjonalnej jest determinowana sytuacją gospodarczą Regionu Morza 
Bałtyckiego, który, mimo dekoniunktury spowodowanej ogólnoświatowym kryzy-
sem gospodarczym, nadal cechuje ogromny potencjał ekonomiczny i innowacyjny. Pod 
względem dynamiki rozwoju region ten zalicza się do  ścisłej unijnej czołówki. Duże 
znaczenie mają również przewozy realizowane w relacjach z Wyspami Brytyjskimi oraz 
krajami Beneluksu.

W  perspektywie długoterminowej należy się spodziewać wzrostu bądź co  naj-
mniej utrzymania wysokiej pozycji drobnicy konwencjonalnej w strukturze przeładun-
ków portów morskich.

Z punktu widzenia rozwoju działalności przeładunkowej w tej grupie towarowej 
w porcie Police znaczny potencjał można upatrywać między innymi w obsłudze różne-
go rodzaju półproduktów i  wyrobów gotowych przemysłu meblarskiego, drzewnego 
(papier i celuloza), wyrobów hutniczych, materiałów budowlanych.

Rozszerzenie oferty przeładunkowej o ładunki drobnicowe zdeterminowane jest 
jednak utworzeniem regularnych połączeń żeglugowych z  portu Police, budową od-
powiedniej infrastruktury portowej (w zależności od przyjętej technologii przeładun-
ku i warunków składowania), jak również podjęciem zdecydowanych działań w zakre-
sie budowy i poprawy stanu już istniejącej infrastruktury dostępowej do portu, w tym 
zwłaszcza drogowej i kolejowej.

Towary „inne masowe”
Obszarem, w którym port w Policach zajmuje wysoką pozycję wśród portów uj-

ścia Odry, jest przeładunek ładunków zaliczanych do „innych masowych”, to jest mię-
dzy innymi fosforytów, soli potasowej, rudy ilmenitowej, amoniaku, apatytów, kwasu 
siarkowego oraz nawozów.
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Z jednej strony zasadne wydaje się zwiększenie wolumenu ładunków już obsługi-
wanych w porcie, głównie na potrzeby ZCh „Police”, jak również innych zainteresowa-
nych podmiotów. Perspektywy wzrostu obrotów należy oczekiwać zwłaszcza w przy-
padku przeładunku nawozów, w tym transportowanych w postaci workowanej (jako 
tak zwane towary półmasowe). Obsługa ładunków na potrzeby ZCh „Police” w no-
wym rejonie przeładunkowym portu Police mogłaby nastąpić po wyczerpaniu zdolno-
ści przeładunkowych terminali znajdujących się w gestii zakładu.

Z drugiej strony, poza intensyfi kacją obsługi ładunków już występujących w struk-
turze obrotów portu Police, wskazane wydaje się pozyskanie nowych grup towarowych, 
dotąd nieprzeładowywanych (lub przeładowywanych w  niewielkim stopniu), w  tym 
między innymi ładunków masowych płynnych (w tym zwłaszcza spożywczych) oraz 
doraźnie kruszyw. Należy przy tym podkreślić, że wielkość przeładunków kruszyw dro-
gą morską jest zdeterminowana postępem w zakresie realizacji zaplanowanych inwesty-
cji infrastrukturalnych w regionie. Z punktu widzenia portu Police kluczowe znaczenie 
będzie miało rozpoczęcie inwestycji budowy zachodniej obwodnicy Szczecina, w dal-
szej perspektywie – modernizacja drogi krajowej nr 6 do parametrów drogi ekspreso-
wej. Popyt na ten surowiec generowany będzie również rozbudową samego portu, jak 
również infrastruktury dostępowej.

Poza wspomnianymi grupami ładunkowymi port Police jest także predestyno-
wany do  przeładunku towarów niebezpiecznych, trudnych do  obsługi w  takich por-
tach, jak Szczecin (sąsiedztwo dużej aglomeracji miejskiej) czy Świnoujście (uzdrowi-
sko), zarówno masowych (płynnych, stałych, gazowych), jak i  drobnicowych 8. Ob-
słudze wspomnianych grup ładunków, oprócz usytuowania z dala od osiedli ludzkich, 
sprzyja również doświadczenie portu polickiego w pełnieniu tej funkcji gospodarczej.

Podsumowanie

Na  podstawie przeprowadzonej syntetycznej analizy, uwzględniającej przeła-
dunki głównych grup towarowych transportowanych drogą morską z i do Polski, naj-
bardziej zasadnym kierunkiem aktywizacji nowego obszaru aktywności gospodarczej 
portu Police wydają się być przeładunki towarów drobnicowych, w tym kontenerów, 
oraz wybrane towary z grupy „inne masowe”. Należy jednak podkreślić, że  intensyfi -
kacja obsługi określonych, już istniejących w obrotach portu ładunków lub pojawienie 

8 Analiza popytu na przeładunki w porcie Police, materiały wewnętrzne ZMP Police, Szczecin 2007.
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się nowych ładunków jest uzależnione od decyzji podmiotów, które będą korzystały 
i prowadziły działalność na tym terenie.

Jednocześnie możliwość rozwoju portu we  wskazanych kierunkach jest zdeter-
minowana poprawą jego dostępności transportowej, zwłaszcza drogowej i  kolejowej. 
W pierwszym przypadku, jak już wspomniano, kluczowe znaczenie będzie miała reali-
zacja budowy zachodniej obwodnicy Szczecina, w tym zwłaszcza nieodłącznego etapu 
tej inwestycji: przeprawy Police–Święta, która uniezależni port od korzystania z obec-
nych dróg dojazdowych prowadzących przez centrum miasta Szczecina. Z punktu wi-
dzenia połączeń portu Police z  siecią dróg wodnych w przyszłości zakres możliwych 
do obsługi grup ładunkowych może ulec rozszerzeniu wraz z przewidywanym pogłę-
bieniem do 12,5 m toru wodnego Świnoujście–Szczecin.

Literatura
Analiza popytu na  przeładunki w  porcie Police, materiały wewnętrzne ZMP Police, 

Szczecin 2007.
Baltic Container Outlook 2009, Actia Forum, Gdynia 2009.
Strategia rozwoju portów morskich do 2015 roku, Ministerstwo Gospodarki Morskiej, 

Warszawa 2007.
Szósta Krajowa Konferencja Morska w Rostoku 2009, Główna Biblioteka Komunika-

cyjna, www.gbk.net.pl.
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, DzU 2002, nr 

110, poz. 967 (tekst jednolity).
Uwarunkowania i  kierunki aktywizacji nowego obszaru aktywności gospodarczej Portu 

Police, opracowanie wykonane przez Vectum Analizy Transportowe na zlecenie 
Zarządu Morskiego Portu Police, Szczecin 2009.

THE POSSIBILITY OF HANDLING SELECTED GOODS 
IN THE POLICE SEAPORT

Summary

Th e purpose of this article is to analyse the possibility of extending the goods handling service 
of the Police seaport. Th is analysis was performed based on the results of earlier researches re-
garding transformation in the structure of goods serviced in polish sea ports, as well as economic 
branches that are connected with them.

Translated by Marta Mańkowska
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WYBRANE ASPEKTY SEGMENTACJI 
STRATEGICZNEJ SFERY EKSPLOATACJI

POLSKICH PORTÓW MORSKICH O PODSTAWOWYM 
ZNACZENIU DLA GOSPODARKI NARODOWEJ 

W KONTEKŚCIE KREOWANIA LĄDOWO-MORSKICH 
ŁAŃCUCHÓW TRANSPORTOWYCH

Od czasu swoich narodzin strategia opiera się na dwóch głównych źródłach informa-
cji: dobrej znajomości terenu i właściwej ocenie własnej siły.

W  tradycyjnym podejściu do  analizy strategicznej akcentowano bardziej ten drugi 
czynnik. Tak też było w przypadku modelu LCAG, który w zbyt małym stopniu uwzględ-
niał analizę otoczenia. Dobra koniunktura gospodarcza tamtej epoki 1 nie zmuszała zresz-
tą do większego zainteresowania zjawiskami zachodzącymi na zewnątrz przedsiębiorstwa.

Od kilku już lat jednak postępuje głęboka odnowa analizy otoczenia konkurencyjne-
go, co dzieje się zwłaszcza dzięki wkładowi ekonomi przemysłowej w rozwijanie tych ana-
liz […]. Wzrasta poziom umiędzynarodowienia gospodarki, a wraz z nim rozszerza się ob-
szar konkurencji 2.

Polskie porty morskie od 1991 roku funkcjonują w otoczeniu podlegającym gwał-
townym zmianom. Zmienił się system społeczno-gospodarczy i regulacje prawne ich 
funkcjonowania, zmieniła się, siłą rzeczy, organizacja polskiego handlu zagranicznego. 

1 Okres po drugiej wojnie światowej do początku lat siedemdziesiątych XX w.

2 Strategor, Zarządzanie fi rmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 2001, s. 29.
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Zaplecze polskich portów praktycznie w całości stało się zapleczem spornym, na któ-
rym trwa ostra walka konkurencyjna między polskimi portami a portami południowe-
go Bałtyku i Morza Północnego. W tym kontekście szczególnego znaczenia dla określe-
nia konkurencyjności polskich portów nabiera analiza otoczenia pozwalająca na okre-
ślenie przystosowania sfery eksploatacji portów do działań konkurencyjnych na rynku, 
celem realizacji oczekiwań obecnych i potencjalnych klientów.

Segmentacja strategiczna sfery eksploatacji

Sfera eksploatacji polskich portów morskich świadczy wszelkiego rodzaju usługi 
na rzecz ładunków, pasażerów i środków transportu. Usługi te realizują sektory: prze-
ładunkowo-składowy oraz spedycji i transportu. Dziedzina ich działania zamyka się 
głównie w realizowaniu funkcji transportowej uzupełnionej funkcjami: przemysłową, 
handlową i dystrybucyjną.

Bezsprzeczne jest, że kluczowa dla portów morskich jest zdolność sektora przeła-
dunkowo-składowego do realizacji zapotrzebowania rynku załadowców i branży TSL 
na określone usługi w ramach realizowanych procesów transportu. Zdolność tę okre-
ślają przede wszystkim zasoby tego sektora oraz sektora spedycji i transportu. Można 
je podzielić na zasoby własne i zewnętrzne. Zasoby własne to:

 – majątek ruchomy i nieruchomy własny i dzierżawiony od podmiotu zarządzające-
go określający zdolności eksploatacyjne w zakresie świadczenia usług portowych;

 – środki fi nansowe własne i zewnętrzne określające płynność fi nansową oraz zdolność 
do dostosowywania potencjału do oczekiwań rynków załadowców i branży TSL;

 – know-how rozumiane jako zdolność przedsiębiorstwa sfery eksploatacji do roz-
woju i poprawy pozycji konkurencyjnej na rynku usług portowych, a szerzej ro-
zumując, na rynku branży TSL;

 – pracownicy, których umiejętności zawodowe pozwalają przedsiębiorstwu 
na rozwój i poprawę pozycji konkurencyjnej na rynku usług portowych, a sze-
rzej rozumując, na rynku branży TSL.

Zasoby zewnętrzne przedsiębiorstw sfery eksploatacji, a  szczególnie sektorów 
przeładunkowo-składowego oraz spedycji i transportu, to infrastruktura portowa nie-
będąca w dzierżawie i infrastruktura zapewniająca dostęp do portu. Do infrastruktu-
ry portowej będącej zasobem zewnętrznym poszczególnych przedsiębiorstw porto-
wych zaliczyć należy wewnątrzportową, ogólnie dostępną infrastrukturę: drogową, ko-
lejową, energetyczną, telekomunikacyjną, informatyczną i infrastrukturę akwatorium 
portowego oraz podobnie klasyfi kowaną infrastrukturę zapewniającą dostęp do portu 
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od strony przedpola (morza) i zaplecza (lądu). Parametry wymienionej infrastruktury 
istotnie wpływają na możliwości świadczenia usług przez sektor przeładunkowo-skła-
dowy czy sektor spedycji i transportu sfery eksploatacji portu morskiego.

Kontekst konkurencji polskich portów morskich

Instytucje i przedsiębiorstwa funkcjonujące w przestrzeni portu morskiego są ele-
mentami określonych ciągów gospodarczych. Najbardziej typowym dla portów mor-
skich jest ciąg gospodarczy związany z procesem przemieszczania ładunków od dostaw-
cy do odbiorcy, w którym uczestniczy określona grupa przedsiębiorstw, a rolę koordy-
nującą przyjmuje spedytor, coraz częściej przejmujący również funkcję załadowcy 3.

Rys. 1. Relacje transportowe – akceptacja zmiany na etapie korekty autorskiej
Źródło: opracowanie własne.

Na rysunku 1 przedstawiono korelacje między załadowcą, spedytorem, przewoź-
nikami i przeładowcą portowym skutkujące skierowaniem do danego portu ładunku, 

3 Wobec faktu, że logistyka jest dzisiaj uznawana za rozwinięcie spedycji, autor pracy dla określenia 
całej grupy przedsiębiorstw, takich jak spedytorzy, operatorzy transportu kombinowanego czy operatorzy 
logistyczni, używa pojęcia spedytor. 
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a w konsekwencji przewoźnika lądowego i morskiego. Realizowane w przestrzeni por-
tu usługi i czynności są elementami całego procesu transportu realizowanymi w ramach 
funkcji transportowej i  handlowej/dystrybucyjnej/logistyczno-dystrybucyjnej. Z  ra-
cji tego, że  jedną z cech usług jest jednoczesność procesu jej świadczenia i konsump-
cji, sekwencja w ciągu gospodarczym, jakim jest proces transportu, układa się następu-
jąco: klient – usługodawca (dziedzina) – klient. Powoduje to  określone konsekwen-
cje w układzie dynamiki konkurencji przedsiębiorstw działających w przestrzeni portu 
morskiego, o czym będzie mowa w dalszej części analizy.

Naciski wywierane przez klientów na sferę eksploatacji

Cechy usług portowych wyznaczają specyfi kę nacisku na  sektor przeładunkowo-
-składowy portu morskiego oraz na sektor spedycji i transportu. Władza rynku w usłu-
gach świadczonych w przestrzeni portu morskiego znajduje się w rękach klientów. W kon-
sekwencji więc kluczową rolę dla pozycji konkurencyjnej polskich portów odgrywają re-
lacje sekwencji: klient–sektor i to te relacje poddane zostały przede wszystkim analizie. 

Metodologię przeprowadzonej analizy, po dokonaniu koniecznego jej dostoso-
wania do dziedziny portów morskich, autor przyjął za pozycją: Strategor, Zarządza-
nie fi rmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, uznając, że prezentowane w niej po-
glądy najlepiej oddają dzisiejszą sytuację w dziedzinach produkcji i usług funkcjonu-
jących w globalnej gospodarce.

Koncentracja sektora portowego a koncentracja sektora klientów

W tabelach 1 i 2 zaprezentowany został, w układzie macierzowym, stan ilościowy 
sektora przeładunkowo-składowego największych polskich portów na tle dwóch sekto-
rów ładunków z wyodrębnionymi rynkami, to jest sektora ładunków masowych i sekto-
ra ładunków drobnicowych. Różnie układa się tu bowiem system łańcuchów transporto-
wych, różny jest zakres usług i czynności, różna organizacja systemu dystrybucji i dostaw.

Celem przeprowadzenia analizy koncentracji sektora portowego w  kontekście 
koncentracji sektora klienta w tabelach 1 i 2 zaprezentowany został stan ilościowy ter-
minali, przez które przemieszczane są ładunki. Przyjęta na potrzeby tego materiału de-
fi nicja terminalu oznacza dający się wyodrębnić zespół nieruchomości, obiektów, 
urządzeń i struktury organizacyjnej stanowiący, z funkcjonalnego punktu widze-
nia, całość zdolną do  świadczenia określonych usług portowych na  rzecz ładun-
ków, środków transportu i pasażerów.
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Tabela 1. Stan sektora przeładunkowo-składowego w portach 
o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej w zakresie liczby 

i rozmieszczenia terminali portowych obsługujących sektor ładunków masowych

Terminale
(+lokalizacja 

dominującego)

Sektor ładunków masowych

węgiel
i koks

ruda i
koncentraty

ropa 
i pochodne zboża i pasze pozostałe

masowe

liczba (GG, SŚ) *
w tym: 8 (4, 4) 4 (2,2) 5 (2, 3) 9 (4, 5) 17 (7, 10)

specjalistyczne
eksport 2 (1, 1) 5  (1, 4)

specjalistyczne
import

1 (0, 1)
Świnoujście 3 (1, 2)

specjalistyczne
eksport/import

5 (2, 3)
Gdańsk 6 (2, 4) 2 (2, 0)

uniwersalne 
eksport/import

6 (3, 3)
Świnoujście 3 (2, 1) 3 (2, 1) 7 (3, 4)

perspektywy 
rynków

malejący
w eksporcie;

szansa wzrostu
w imporcie

jako rezerwo-
wa droga do-
staw do pol-

skich
i czeskich hut

wzrostowy
w imporcie

stabilny 
ilościowo,

zmienny co do 
kierunków

rozwojowy, 
ale w kierunku 

specjalizacji

sektor klienta w eksporcie – 
Węglokoks SA 

Mittal Steel 
Poland

Lotos SA 
i Orlen SA

znaczna grupa 
załadowców **

pozycja 
negocjacyjna

w eksporcie – 
po stronie 

Węglokoksu

słaba – 
warunki 

dyktuje Mittal 
Steel Poland

przewaga 
po stronie 

przeładowców

zmienna, w za-
leżności od po-
ziomu zbiorów

**

* GG – liczba terminali w kompleksie portowym Gdańsk–Gdynia, SŚ – liczba terminali w kom-
pleksie portowym Szczecin-Świnoujście (dane na koniec 2007 r.).
** Pozostałe masowe – ocenę przewagi negocjacyjnej w tym sektorze trzeba rozpatrywać osob-
no dla pozostałych ładunków masowych suchych niewymagających szczególnych technologii 
składowania oraz ładunków suchych i płynnych wymagających, ze względu na cechy fi zyczne 
i chemiczne, określonych technicznie i technologicznie warunków przeładunku i składowania 
– ocena poniżej.

Źródło: opracowania własne.

W  polskich portach funkcjonują terminale specjalistyczne i  uniwersalne. 
Do specjalistycznych zaliczono te, które są miejscem obsługi jednorodnych ładun-
ków, do uniwersalnych – te, w których w ramach jednego terminalu możliwa jest ob-
sługa różnych ładunków. Mogą to być tylko ładunki masowe czy tylko drobnicowe. 

Wybrane aspekty segmentacji strategicznej sfery eksploatacji...
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W portach działają również terminale, w których przemieszczane są ładunki maso-
we i drobnicowe.

Określając stan ilościowy terminali, podzielono je  na  terminale znajdujące się 
w  kompleksach portowych Gdańsk-Gdynia (GG) i  Szczecin-Świnoujście (SŚ) oraz 
wskazano miejsca funkcjonowania tych, które mają, o ile taka sytuacja ma miejsce, do-
minującą pozycję w danej grupie terminali.

Tabela 2. Stan przeładunkowo-składowy sektora w portach 
o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej w zakresie liczby 

i rozmieszczenia terminali portowych obsługujących sektor ładunków drobnicowych

Terminale
(+lokalizacja 

dominującego)

Sektor ładunków drobnicowych

drewno drobnica 
konwencjonalna drobnica – promy kontenery

liczba (GG, SŚ) *
w tym:

Brak 
wydzielonych 
organizacyjnie 

terminali, obsługa 
odbywa się

w uniwersalnych 
terminalach 
masowych

i drobnicowych

9 (4, 5) 4; (3, 1) 6 (4, 2)

specjalistyczne
eksport/import

4; (3, 1)
Świnoujście

4 (3, 1)
Gdynia

uniwersalne 
eksport/import, 

w tym
9 (4, 5) 2 (1, 1)

Wolne Obszary 
Celne

3 (1, 2)

perspektywy 
rynków marginalny

wzrostowy 
w konkretnych 

segmentach 
ładunkowych
i w przeładun-

kach w systemie 
ro-ro 

wzrostowy 
na poziomie 
kilkunastu 

procent rocznie

wzrostowy, 
na poziomie 
co najmniej 
kilkunastu 

procent rocznie 

* Liczba; (GG, SŚ) – liczba terminali w obu kompleksach portowych, GG – kompleks portowy 
Gdańsk i Gdynia, SŚ – kompleks portowy Szczecin i Świnoujście.

Źródło: opracowanie własne.

Pozostałe suche ładunki masowe niewymagające szczególnych warunków trans-
portu i składowania – w sektorze klienta to duża grupa załadowców o mocnej pozycji 
negocjacyjnej. Pozostałe suche i płynne ładunki masowe wymagające szczególnych wa-
runków transportu i składowania – istotą tych terminali jest to, że powstały bądź przy 
współudziale, bądź ze środków fi nansowych załadowców jako terminale dedykowane, 
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przeznaczone do obsługi konkretnych ładunków w eksporcie bądź w imporcie, co po-
woduje, że  trudno w  tym momencie używać sformułowania „pozycja negocjacyjna”. 
W tym przypadku mamy do czynienia z integracją pionową i kapitałową w ramach cią-
gu gospodarczego, a tym samym z najbardziej pożądaną dla portu morskiego sytuacją 
trwałych łańcuchów transportowych, które mogą ulec likwidacji tylko w  przypadku 
schyłku obsługiwanej branży.

Drobnica konwencjonalna

Przewozy morskie ładunków drobnicowych odbywają się w  trzech podstawo-
wych systemach. Dla każdego z nich osobno określono sektory klientów oraz pozycję 
negocjacyjną przeładowców portowych.

Przewozy ładunków drobnicowych w żegludze nieregularnej

Sektor klienta w rozumieniu całej grupy – znaczna liczba załadowców; w rozumie-
niu poszczególnych ładunków – znaczna koncentracja i dyktowanie warunków procesu 
transportowego.

Pozycja negocjacyjna – przewaga po stronie klientów w terminalach uniwersal-
nych przeładowujących drobnicę i  ładunki masowe, niezintegrowanych z  klientami, 
oferujących podobny wachlarz usług i  przestarzałe technologie lub nieznaczna prze-
waga po stronie przeładowcy z racji stosowania wysokich technologii, zintegrowania 
z klientami czy też unikatowego wachlarza usług.

Przewozy ładunków drobnicowych w żegludze 
regularnej (serwisowej i liniowej)

Sektor klienta – załadowcy i armatorzy liniowi.
Pozycja negocjacyjna – przewaga negocjacyjna po stronie armatorów.

Drobnica – promy

W promowych przewozach ładunków mamy do czynienia z przewozami inter-
modalnymi lub kombinowanymi, w których ładunek nie zmienia środka transportu, 
środek transportu lądowego, w ramach lądowo-morskich łańcuchów transportowych, 
korzysta jednak ze środka transportu morskiego, jakim jest prom morski.

Wybrane aspekty segmentacji strategicznej sfery eksploatacji...
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Sektor klienta – armatorzy i operatorzy promowi.
Pozycja negocjacyjna – niewątpliwie przewaga negocjacyjna jest po stronie arma-

torów i operatorów promowych. Jednocześnie, jeżeli armator zainwestuje w promy pod 
konkretny terminal promowy, to staje się raczej pewnym klientem.

Kontenery

Sektor klienta – armatorzy kontenerowi i agenci oceanicznych armatorów konte-
nerowych konkurujący ze sobą.

Pozycja negocjacyjna – do końca 2006 roku przewaga negocjacyjna była po stro-
nie BTC w  Gdyni jako monopolisty w  przeładunkach kontenerów w  polskich por-
tach. Sytuacja zmieniła się w ostatnich trzech latach. Obecnie w rejonie Zatoki Gdań-
skiej funkcjonuje pięć terminali kontenerowych, z czego dwa o potencjale przeładun-
kowym powyżej 100 tys. TEU, a dwa powyżej 500 tys. TEU. Tym samym słabnie po-
zycja negocjacyjna BTC.

Wnioski

1. W latach 2007–2010, w ramach sektora przeładunków masowych największe zmia-
ny nastąpiły i następują na rynku węgla, na którym będzie kontynuowana spadko-
wa tendencja obrotów w eksporcie. Obserwuje się wzrost obrotów w imporcie, na-
leży jednak oczekiwać protekcjonistycznych działań ze strony rządu, celem ochro-
ny rodzimego rynku. Działania takie nie będą hamować przewozów tranzytowych.

2. Najbardziej dynamicznie rozwijającym się rynkiem ładunków w polskich portach 
będzie rynek kontenerowy i intermodalny. W latach 2010–2015 należy oczekiwać 
wzrostów rocznych nawet w przedziale od 15 do 20%.

3. Wzrost obrotów drobnicowych, drobnicowo-promowych i kontenerowych wymu-
si na polskich portach rozwijanie funkcji logistyczno-dystrybucyjnej umacniającej 
pozycję portów w lądowo-morskich łańcuchach transportowych.

4. Priorytetowym działaniem sektora przeładunkowo-składowego musi być wzmac-
nianie pozycji negocjacyjnej z klientami.

Stopień uzależnienia świadczenia usług od dostawców techniki i technologii
1.  Uzależnienie technicznego i  technologicznego poziomu świadczenia usług przez 

przeładowców w polskich portach zależy od zdolności do inwestowania w techno-
logię i technikę.
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2.  Większość terminali portowych pozyskało nowoczesną technikę i  technolo-
gię, umożliwiającą świadczenie usług na wysokim poziomie, dzięki kapitałom ze-
wnętrznym.

Stopień zróżnicowania wachlarza usług i dostosowania do potrzeb rynku
1. Wachlarz usług portowych to pojęcie, w którym zawiera się nie tylko pakiet usług 

portowych rozumianych tradycyjnie, ale również sposób ich realizacji w sensie tech-
nicznym i  technologicznym. Przykładowo, przedsiębiorstwo portowe świadczy 
usługi składowania dla załadowcy sprzedającego ryby, konieczne jest ich składowa-
nie w nowoczesnej chłodni o możliwości głębokiego zamrażania.

2. Tradycyjne terminale przeładunkowo-składowe, nieoferujące dedykowanych usług 
na rzecz określonej grupy załadowców, pozyskują klientów według zasady „najniż-
sza cena wygrywa”, co oznacza, że przedsiębiorstwa działające na nich nie są w stanie 
wytwarzać takiej wartości dodanej, która pozwala na ich rozwój. Dotyczy to grupy 
przedsiębiorstw wydzielonych z zarządów portów w latach dziewięćdziesiątych XX 
wieku i obsługujących, w technologiach tradycyjnych, ładunki masowe typu węgiel, 
ruda, inne ładunki masowe suche, drewno, drobnicę konwencjonalną.

3. Im większy i bardziej dopasowany do potrzeb załadowcy wachlarz usług, tym trud-
niej mu znaleźć podobną ofertę (substytut) w innym porcie czy u innego przeładowcy.

4. W  latach 2000–2001 podmioty zarządzające polskimi portami o  podstawowym 
znaczeniu prawidłowo określiły konieczność zwiększania potencjału portów w sek-
torze przeładunków drobnicowych ze szczególnym uwzględnieniem obrotów kon-
tenerowych, promowych i drobnicy w technologii ro-ro.

5. Jednym z najważniejszych elementów konkurencyjności portu morskiego jest suma 
potencjału i wachlarza usług fi rm sfery eksploatacji. Rolą podmiotu zarządzającego 
winno być stymulowanie takiego rozwoju tej sfery, aby potencjał portu był jak najle-
piej dopasowany do potrzeb klientów, a wachlarz świadczonych usług spełniał ocze-
kiwania określonych grup załadowców.

Wskaźnik kosztów zmiany przeładowcy przez klienta
1. Wskaźnik kosztów zmiany przeładowcy przez załadowców (klientów) w polskich 

portach jest bardzo różny i zależy od charakteru terminalu oraz oferowanego wa-
chlarza usług portowych.

2. Wartość wskaźnika kosztów zmiany przeładowcy przez załadowcę zależy od  nie-
powtarzalności oferty danego przeładowcy. Baza Promów Morskich w  Świnouj-
ściu oferuje unikatową na polskim rynku możliwość obsługi promów kolejowych. 

Wybrane aspekty segmentacji strategicznej sfery eksploatacji...
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Podobnie Naft oport w Gdańsku w zakresie przeładunku paliw płynnych czy Bał-
tycka Baza Masowa w  Gdyni w  zakresie przeładunku i  składowania wybranych 
płynnych i suchych ładunków masowych chemicznych.

3. Przedsiębiorstwa portowe, działające na  terminalach uniwersalnych i  oferujące stan-
dardowe, powtarzalne przez innych oferty usług portowych, narażone są na silną pre-
sję cenową ze strony załadowców jako warunek utrzymania wolumenu obrotów. W tym 
przypadku klient nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu zmiany przeładowcy.

Integracja z klientem
Istnieje kilka sposobów integrowania sektora przeładunkowo-składowego portu 

z klientem. Należy do nich: tworzenie przez przeładowców lub spedytorów powiązań 
organizacyjnych z przewoźnikami, budowanie związków kapitałowych pozwalających 
na wykreowanie określonych strumieni ładunkowych i ściąganie kapitałów zewnętrz-
nych w przestrzeń portu morskiego.

Tworzenie przez przeładowców lub spedytorów powiązań organizacyjnych 
z przewoźnikami:
1. Tworzenie związków partnerskich, w których przewoźnicy, spedytorzy lub agen-

ci oraz przeładowcy tworzą wspólną ofertę rynkową i z nią wychodzą na rynek, 
prowadząc akwizycję i reklamując stworzoną drogę transportową. Zasadą takiego 
działania jest przyjęcie przez każdego z partnerów podobnego ryzyka nietrafi enia 
z ofertą, mimo poniesienia określonych kosztów dostosowania potencjału włas-
nego do rygorów oferty. Z drugiej jednak strony ewentualne korzyści dla ukła-
du stają się korzyściami, w stopniu wcześniej uzgodnionym, dla każdego z  jego 
uczestników.

2. Wieloletnie umowy między operatorem terminalu portowego a  przewoźnikiem 
morskim, określające z jednej strony dostosowanie potencjału przeładunkowo-skła-
dowego oraz zakresu usług na  rzecz ładunku i  przewoźnika ze  strony operatora, 
a z drugiej zobowiązanie się przez przewoźnika do korzystania przez określony czas 
z przygotowanego na jego rzecz potencjału portowego.

3. Wieloletnie umowy między terminalem portowym a producentami lub gestorami 
ładunków o obsługę portową i świadczenie innych usług związanych z dystrybucją 
i dostawą ładunków na zaplecze portu.

Budowanie związków kapitałowych pozwalających na wykreowanie określonych 
strumieni ładunkowych. I tu możemy wyróżnić takie związki, jak

 – tworzenie powiązań kapitałowych z przewoźnikami na zasadzie inwestowania 
przez fi rmę portową w przewoźnika,
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 – inwestowanie przez fi rmy sfery eksploatacji w lądowe terminale przeładunkowe 
i terminale logistyczne działające na zapleczu portu.

Ściąganie kapitałów zewnętrznych w przestrzeń portu morskiego. Tu możemy wyróż-
nić dwa rodzaje budowania powiązań kapitałowych z przedpolem lub zapleczem portu:

 – wzmocnienie kapitałowe przeładowców przez wejście gestorów ładunków, prze-
woźników czy spedytorów w ich strukturę kapitałową,

 – tworzenie konsorcjów lub wejścia kapitałowe fi rm branży portowej celem rozbudo-
wy infrastruktury lub suprastruktury portowej pozwalającej na zwiększenie obro-
tów ładunkowych przez poprawę potencjału technicznego i technologicznego prze-
ładowcy oraz rozszerzenie wachlarza usług (wartość dodana).

Wnioski

1. Powiązania organizacyjne i kapitałowe gwarantują przedsiębiorstwom sektora prze-
ładunkowo-składowego stabilność obrotów, a w przypadku wzrostu obrotów na da-
nym rynku udział w nim. Jest to efekt ich niezbędności w utworzonych morsko-lą-
dowych łańcuchach transportowych.

2. Powiązania organizacyjne i kapitały zewnętrze umożliwiają przeładowcom dopaso-
wanie oferty usługowej do potrzeb klienta i tym samym umocnienie swojej pozycji 
konkurencyjnej.

3. Kapitały zewnętrzne podnoszą atrakcyjność segmentów ładunkowych portów 
morskich w Polsce (Gdańsk, Szczecin i Świnoujście) lub całego portu (Gdynia), 
pozwalając na niwelowanie luki technicznej i technologicznej w stosunku do kon-
kurencji.

4. Podmioty zarządzające polskimi portami o podstawowym znaczeniu dla gospodar-
ki narodowej muszą w swoich strategiach uwzględniać konieczność pozyskiwania 
kapitałów zewnętrznych do inwestycji w sferze eksploatacji portów ze szczególnym 
uwzględnieniem sektora przeładunkowo-składowego.

Konkurenci
1. Przeładowcy polscy na poziomie wewnętrznym.
2. Grupa portów konkurencyjnych w stosunku do portów polskich zamyka się w liczbie kil-

kunastu, poczynając od portów rosyjskich, a kończąc na portach Morza Północnego.
3. Przedsiębiorstwa branży TSL będące organizatorami lądowych łańcuchów trans-

portowych jako alternatywnych w stosunku do lądowo-morskich łańcuchów trans-
portowych.

Wybrane aspekty segmentacji strategicznej sfery eksploatacji...
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Podsumowanie

Zaprezentowana segmentacja strategiczna sfery eksploatacji polskich portów mor-
skich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej pokazała, jak znaczne jest zróż-
nicowanie ich pozycji konkurencyjnej w różnych sektorach ładunkowych. Z  jednej stro-
ny kompleks terminali kontenerowych w portach w Gdyni i Gdańsku, urastający do pod-
stawowego w Regionie Morza Bałtyckiego, czy Terminal Promowy w Świnoujściu, odgry-
wający istotną rolę w łańcuchach transportowych Północ–Południe w przewozach kombi-
nowanych i intermodalnych. Ich pozycję umacniają specjalistyczne i uniwersalne termina-
le świadczące usługi na wysokim poziomie technicznym i technologicznym zarówno w seg-
mencie masowym, jak i drobnicowym. Ta grupa terminali stanowi podstawowy element lą-
dowo-morskich łańcuchów transportowych przechodzących przez nasze porty, współtwo-
rząc je czy wręcz kreując. Z drugiej strony funkcjonują uniwersalne terminale („od wszyst-
kiego”), często zapóźnione technologicznie i bez potrzebnych środków na modernizację. 
Nie są one współtwórcami czy wręcz kreatorami stabilnych w czasie i ilościach łańcuchów 
transportowych. Wymagają bądź interwencji podmiotów zarządzających, bądź zasilenia ka-
pitałowego czy przejęcia przez silne w branży TSL podmioty gospodarcze.

Literatura
Strategor, Zarządzanie fi rmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 2001.

SELECTED ASPECTS OF STRATEGIC SEGMENTATION OF OPERATIONAL 
AREA OF POLISH SEA PORTS WITH A PRIMARY ROLE IN NATIONAL 
ECONOMY IN THE CONTEXT OF LAND & SEA TRANSPORT CHAINS

Summary

Strategic segmentation of operation areas of polish sea ports shows the level of diff erentiation of 
their competitiveness for diff erent cargo. On one hand, complex container terminals in the ports 
of Gdynia oraz Gdansk gaining on signifi cance on Baltic Seas and Ferry Terminal in Swinoujscie 
playing key role in North-South combined and intermodal transport. It shows how specialised and 
universal terminals can provide service on the highest technical and technological level in both 
mass and general cargo segments. Th is group of terminals becomes a key element of see & land 
transport chains going through our ports. On the other hand, there are all-in-one terminals that 
are no longer technologically advanced and without necessary funds to go to the higher level. Th ey 
don’t become a part of stable transport chains. Th ey require actions from their authorities – sup-
port by cash injection or by being taken over by TSL companies.

Translated by Andrzej Montwiłł
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Rola współdziałania w działalności gospodarczej

Globalizacja i związana z nią postępująca niestabilność otoczenia przedsiębiorstw 
przejawiająca się w  ciągłej intensyfi kacji konkurencji rynkowej prowadzi do  urucho-
mienia działań będących odpowiedzią przedsiębiorstw na nowe wyzwania rozwojowe, 
jakie stawia przed nimi rynek. Jedną z odpowiedzi jest dążenie przedsiębiorstw do ści-
słego współdziałania 1.

Rolę ściślejszego współdziałania w globalizującym się świecie można zauważyć, 
analizując najważniejsze cechy procesów globalizacyjnych, do  których H.  Bronk 2, 
oprócz wielowymiarowości, złożoności i  wielowątkowości, a  także optymalizowania 
ekonomicznych efektów realizacji zadań produkcyjno-halowych i  poszerzającego się 
międzynarodowego zakresu działalności gospodarczej, zaliczył również:

1 M.J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa 
w warunkach globalizacji, TNOiK, Toruń 2002, s. 328–329.

2 H. Bronk, Procesy globalizacyjne przemiany usług transportowych i spedycyjnych, w: System transpor-
towy Polski – koordynacja, globalizacja, legislacja, Szczecin 2001, s. 18.
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 – łączenie się w skali międzynarodowej przedsiębiorstw, gałęzi, rynków i gospodarek 
narodowych,

 – międzynarodowe współzależności, przejawiające się w powiązaniach różnych pod-
miotów, przez identyfi kację powiązań handlowych umownych – kooperacyjnych 
oraz inwestycyjno-produkcyjnych.

Rys. 1. Zasobowe przesłanki tworzenia więzi między przedsiębiorstwami
Źródło: J. Krupski, Zarządzanie strategiczne. Ujęcie zasobowe, Mirwal-Art, Wałbrzych 2006, s. 156.
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Należy jednak podkreślić, iż o ile konkurencja między przedsiębiorstwami dość 
jednoznacznie jest identyfi kowana jako zjawisko pozytywne, o tyle porozumienia czy 
też fuzje stanowią przedmiot monitoringu, czy takie współdziałanie lub pełna integra-
cja oprócz pozytywnych aspektów, nie mają na celu zmowy cenowej czy też podziału 
rynków zbytu/zaopatrzenia 3.

Analizując potencjalne korzyści wynikające z podejmowania przez przedsiębior-
stwa współpracy z  innymi podmiotami gospodarczymi, można stwierdzić, iż nieza-
leżnie od tego, jakie szczegółowe motywy skłaniają poszczególne fi rmy do wzajemnej 
współpracy, wszystkie kooperujące ze sobą jednostki dążą do uzyskania korzyści wyni-
kających z efektu synergii, rozumianej jako takie zestawienie dwóch lub większej licz-
by podmiotów, które powoduje, że  ich działanie daje skutek większy niż suma skut-
ków wywołanych przez każdy z podmiotów oddzielnie 4. Do korzyści, jakie wynikają 
z podjęcia strategii kooperacji, można zaliczyć między innymi 5:

 – transfer rozwiązań technologicznych,
 – podniesienie poziomu innowacyjności oraz konkurencyjności współpracujących 

przedsiębiorstw,
 – uzyskanie korzyści skali oraz związaną z nią poprawę efektywności przedsiębiorstwa,
 – szybsze tempo osiągania celów związanych z ekspansją geografi czną i internacjona-

lizacją,
 – szybsze tempo realizacji przedsięwzięć innowacyjnych, dzięki skumulowanym środ-

kom fi nansowym,
 – możliwość wywierania większego wpływu na otoczenie, a tym samym zmniejszenie 

poziomu ryzyka wynikającego z turbulentności otoczenia.
W literaturze przedmiotu wyróżnia się różne formy współdziałania gospodarcze-

go przedsiębiorstw (rysunek 2).
Obszarem koordynacji i  współdziałania jest również system transportowy 

oraz jego podsystemy. Jak zauważa W.  Downar, zjawisku rozdrobnienia struktu-
ry transportu musi towarzyszyć wzrost zorganizowania systemu transportowego, 
tak aby w  konsekwencji przez umiejętne konfi gurowanie elementów, wprowadza-
nie mechanizmów koordynacji i współpracę dążyć do budowania zintegrowanego, 

3 W przypadku UE wśród zasad polityki konkurencji tego ugrupowania znalazły się: zasada kontro-
lowania przez Wspólnotę koncentracji przedsiębiorstw oraz zakaz (ograniczających konkurencję) porozu-
mień między przedsiębiorstwami.

4 J. Superat, Zarządzanie strategiczne. Pojęcia koncepcje, Wrocław 1998, s. 211.

5 A. Jasiński, Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difi n, Warszawa 2006, s. 77.
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zrównoważonego systemu transportowego, wykorzystując przy tym tkwiący w nim 
potencjał synergii 6.

Rys. 2. Formy współdziałania gospodarczego przedsiębiorstw
Źródło: opracowanie własne.

Przesłanki i płaszczyzny współdziałania 
współczesnych portów morskich

Współdziałanie stanowi również nieodzowny element działalności portów mor-
skich. Port morski stanowi bowiem złożony organizm gospodarczy, miejsce współist-
nienia wielu przedsiębiorstw pełniących różne funkcje gospodarcze. Porty są również 
naturalnym spoiwem transportu morskiego i lądowego. Jak zauważył już przed drugą 
wojną światową F. Hilchen, „z punktu widzenia gospodarczego port morski jest wę-
złem, łączącym transport morski z  transportem lądowym lub rzecznym, miejscem, 
gdzie następuje zmiana środków transportowych i jednocześnie ich najściślejsza współ-
praca, celem najsprawniejszego przeładunku towarów i pasażerów” 7. Na porty należy 
również patrzeć, jak na dzielnice miast portowych, przynoszące im liczne profi ty, a jed-
nocześnie odczuwające presję na podejmowanie działań nakierowanych na minimaliza-
cję negatywnego oddziaływania aktywności portowej na otoczenie.

6 W. Downar, System transportowy. Kształtowanie wartości dla interesariusza, Szczecin 2006, s. 211.

7 F. Hilchen, Porty morskie, Warszawa 1936, s. 19.
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Cechą charakterystyczną współpracy w gospodarce portowej jest więc występo-
wanie dwóch pozornie sprzecznych zjawisk: wzrostu konkurencji na rynkach porto-
wych oraz rozwoju współpracy i  współuczestnictwa (kooperacji i  koordynacji) mię-
dzy partnerami. W rzeczywistości są to zjawiska wzajemnie komplementarne, a celem 
współpracy między portami jest oczekiwanie na uzyskanie lepszej pozycji konkuren-
cyjnej na rynku portowym przez racjonalizację wykorzystania zdolności przeładunko-
wych, poprawę jakości usług i obniżenie kosztów portowych 8.

Współdziałanie może również być alternatywą dla konkurencji między porta-
mi. S. Szwankowski podkreśla, iż oprócz pozytywnych aspektów konkurencji zjawisko 
to prowadzi do tworzenia nadmiernych zdolności produkcyjnych oraz do funkcjono-
wania portów morskich w warunkach nieprzynoszących zysku, o wysokich kosztach, 
z  niewykorzystaną infrastrukturą i  suprastrukturą 9. Nawet jeżeli nie ma  jednomyśl-
ności wśród specjalistów przedmiotu co  do  ograniczenia konkurencji między porta-
mi na szczeblu regionalnym i zastąpienia jej kooperacją, trudno nie dostrzec coraz czę-
ściej formułowanych postulatów współpracy portów. Współpracę tę można rozpatry-
wać w układzie:

 – wewnątrzportowym,
 – port–port,
 – port–armator,
 – port–inni partnerzy łańcucha transportowego,
 – port–inwestor,
 – port–miasto/region.

Współpracy w poszczególnych układach przyświecają głównie przesłanki gospo-
darcze (w przypadku współpracy z miastem/regionem również społeczne i środowisko-
we). Ich analiza pozwala na wyodrębnienie przesłanek szczegółowych, wśród których 
można wyróżnić:

 – oszczędność kosztów,
 – umocnienie pozycji wobec innych podmiotów (konkurentów, kooperantów, insty-

tucji fi nansowych etc.),
 – pozyskanie nowych ładunków,
 – uruchomienie nowych stałych połączeń żeglugowych, kolejowych,
 – koordynację działań (na  przykład inwestycyjnych, związanych ze  świadczeniem 

usług pomocniczych, ujednoliceniem standardów),

8 A. Tubielewicz, Zarządzanie strategiczne w portach morskich. Globalizacja, integracja, prognozowa-
nie, planowanie, strategie, Gdańsk 2004, s. 50. 

9 S. Szwankowski, Funkcjonowanie i rozwój portów morskich, Gdańsk 2000, s. 129. 
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 – wspólną promocję, lobbing,
 – wymianę doświadczeń, informacji,
 – potrzebę uzyskania społecznej akceptacji dla dalszego rozwoju gospodarczego.

Doświadczenia największych portów morskich 
Pomorza Zachodniego

Na Pomorzu Zachodnim nie odnotowano dotąd przykładu fuzji podmiotów za-
rządzających portami morskimi, udało się jednak zapobiec rozdzieleniu sfery zarządza-
nia nad dwoma największymi portami regionu w trakcie procesu tworzenia docelowej 
formy sfery zarządzania portami morskimi w Polsce.

Gmina Świnoujście w  listopadzie 1992 roku wystąpiła do  Ministerstwa Trans-
portu i Gospodarki Morskiej z wnioskiem o uwzględnienie w przyszłej ustawie porto-
wej samodzielnego statusu portu Świnoujście, argumentując to, iż jedynie lokalny pod-
miot zarządzający portem potrafi  być partnerem dla gminy i gwarantem wspólnie wy-
pracowanej strategii. Większość ekspertów z zakresu problematyki portowej optowała 
jednak za wariantem wspólnego zarządu nad oboma portami (komplementarność ofer-
ty, racjonalniejsze wykorzystanie potencjału usługowego, koncentracja kapitału, więk-
sza wiarygodność kredytowa, tendencje integracyjne w gospodarce światowej, w tym 
w sektorze portowym) 10. Argumenty ekspertów musiały przekonać ustawodawcę, stąd 
w  ustawie o  portach i  przystaniach morskich z  1996 roku przyjęto wariant jednego 
podmiotu zarządzającego nad portami w Szczecinie i Świnoujściu.

Wirtualna integracja podmiotów zarządzających portami morskimi w Szczecinie 
i Świnoujściu oraz w Policach dotyczyła wpisania tego ostatniego portu do unijnej sie-
ci TEN-T. Wśród zaproponowanych przez Ministerstwo Infrastruktury zmian w prze-
biegu wspomnianej sieci na terenie Polski znalazł się port Police jako element zespołu 
portowego ze Szczecinem i Świnoujściem 11.

W  portach Pomorza Zachodniego nie doszło również dotąd do  typowej fuzji 
dwóch lub większej liczby podmiotów ze  sfery eksploatacyjnej, do  jakich dochodzi 
w ostatnich latach w portach światowych. Należy jednak pamiętać, iż w Polsce dopiero 
po 1989 roku rozpoczął się powolny proces rozdzielania sfer zarządzania i eksploatacji 
oraz demonopolizacji działalności portowej. W praktyce oznaczało to (przynajmniej 

10 Szerzej czynniki przemawiające za  wspólnym zarządem nad największymi portami Pomorza 
Zachodniego opisała Cz. Christowa, Czynniki funkcjonowania i  rozwoju portu Szczecin-Świnoujście, 
XII Sejmik Morski Szczecin–Łukęcin 1996, Szczecin 1997, s. 243.

11 Propozycje przedstawione 2 lipca 2009. 
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w początkowym okresie) proces odwrotny do fuzji. W roku 1991, w portach Szczeci-
na i Świnoujścia, powstało 17 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. W roku 1994 
doszło w tych portach do pierwszego etapu procesu konsolidacji rozdrobnionej sfery 
eksploatacyjnej – liczba spółek eksploatacyjnych zmniejszyła się do ośmiu. Powstałe 
na bazie wcześniejszych oddziałów wewnętrznych Zarządu Portu Szczecin-Świnouj-
ście podmioty (45-procentowy udział ZP, 55-procentowy – pracownicy, suprastruk-
tura dzierżawiona od ZPS-Ś/ZMPSiŚ), zgodnie z przepisami ustawy portowej, mu-
siały zostać poddane procesowi prywatyzacji 12. W roku 2006 Zarząd Morskich Por-
tów Szczecin i Świnoujście (ZMPSiŚ) sprzedał udziały w dwóch pierwszych podmio-
tach sfery eksploatacyjnej, to  jest w Zakładzie Usług Żeglugowych (nabywca – pra-
cownicy) oraz Fast Terminals (nabywca – dotychczasowy udziałowiec belgijska fi r-
ma Fast Terminals). Udziały w pozostałych spółkach zostały sprzedane w 2007 roku. 
W drobnicy kupił je prywatny przewoźnik kolejowy i spedytor PCC Rail, dominują-
cymi zaś udziałowcami Portu Handlowego Świnoujście (PHŚ) zostali: Przedsiębior-
stwo Transportu Kolejowego Holding SA z siedzibą w Zabrzu – trzeci pod względem 
udziału w rynku licencjonowany prywatny przewoźnik kolejowy w Polsce, oraz Od-
ratrans SA z siedzibą we Wrocławiu – największy polski i środkowoeuropejski prze-
woźnik śródlądowy.

Platformę współdziałania interesantów portów morskich w Szczecinie i Świno-
ujściu stanowią skupiające ich członków rady interesantów, to jest Rada Interesantów 
Portu Szczecin oraz Rada Interesantów Portu Świnoujście. Rolę tych podmiotów osła-
biła jednak nowelizacja ustawy o portach i przystaniach morskich, na której mocy ich 
przedstawiciele utracili miejsce w radzie nadzorczej Zarządu Morskich Portów Szcze-
cina i Świnoujścia.

Ocena, czy największe porty morskie Pomorza Zachodniego stwarzają korzyst-
ny (konkurencyjny) klimat dla inwestorów, czy też, jakie modele współpracy z inwe-
storami są preferowane w Szczecinie i Świnoujściu, to zagadnienia na odrębne opra-
cowanie. W syntetyczny sposób można natomiast przedstawić dobre praktyki współ-
pracy władz portowych z  inwestorami, jakie miały/mają miejsce na terenach zespołu 
portowego Szczecin-Świnoujście. Przykładami współpracy władz portowych w Szcze-
cinie i Świnoujściu z inwestorami zainteresowanymi lokowaniem kapitału na ich obsza-
rze są fi rmy Fast Terminals oraz Deza (tabela 1). Inwestycja Fast Terminals to nie tylko 

12 W  przypadku ZMPSiŚ ustawowy wymóg zbycia udziałów dotyczył następujących spółek: Bulk 
Cargo Port Szczecin – 5,79%, Drobnica Port Szczecin – 45,00%, Przedsiębiorstwo Usług Portowych Ele-
wator Ewa – 37,09%, Zakład Usług Żeglugowych – 4,11%, Port Handlowy Świnoujście – 45,00%, Fast 
Terminals – 32,30%. Stan na 2005 r. „Magazyn Portowy” 2007, nr 12, s. 27.
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przykład współpracy zarządu portu z inwestorem zagranicznym, ale również z powią-
zanym z nim armatorem morskim (Fast Lines).

Tabela 1. Przykłady zaangażowania kapitału zagranicznego 
w portach Szczecina i Świnoujścia

Fast Terminals Sp. z o.o. Deza Sp. z o.o.

Spółka Fast Terminals powstała w grudniu 
1990 r. Początkowymi jej udziałowcami byli: 
Fast Shipping oraz Zarząd Portu Szczecin-Świ-
noujście SA(1). W maju 1991 r. została pod-
pisana umowa pomiędzy ZPS-Ś i Fast Termi-
nals na 28-letnią dzierżawę 5 ha terenów zlo-
kalizowanych w porcie szczecińskim. Teren ten 
obejmował nabrzeża: Polskie 2, Holenderskie, 
Luksemburskie i Belgijskie o łącznej długo-
ści 567 m, place składowe, tory kolejowe i pod-
dźwigowe. Po odpisaniu umowy Fast Terminals 
przystąpiło do budowy magazynu o powierzch-
ni 8 tys. m2 (2). W umowie zawarto klauzulę, iż 
obsługę przeładunkową dla Fast Terminals bę-
dzie wykonywać operator uzgodniony z zarzą-
dem portów. Zostało nim przedsiębiorstwo 
„Łasztownia” (po połączeniu przedsiębiorstw 
portowych terminal obsługiwany był przez 
PUP Drobnica Port Szczecin). Opisany mo-
del współpracy funkcjonował do 2007 r., kiedy 
to Fast Terminals przejął obsługę przeładunko-
wą, zatrudnił własnych pracowników, jak rów-
nież zakupił niezbędne urządzenia przeładun-
kowe. Obecnie spółka wyposażona jest m.in. 
w żurawie samojezdne: Multidocker o udźwigu 
16 t i Liebherr o udźwigu 40 t służące do prze-
ładunków w relacji statek–nabrzeże. 

Terminal zlokalizowany jest w sąsiedztwie na-
brzeża Chemików portu Świnoujście Funk-
cjonuje od 1999 r. W całości jest przezna-
czony do obsługi produktów fabryki spół-
ki DEZA zlokalizowanej na Śląsku Cieszyń-
skim. Jest to jedyny terminal portowy (mor-
ski) tej fi rmy(3). Zastosowana technologia po-
zwala na składowanie i przeładunek każde-
go rodzaju paku. Zdolność składowa wyno-
si 700 m3, a przeładunki kształtują się na po-
ziomie 20 tys. t rocznie. DEZA ma wypraco-
wane ciągi logistyczne i skutecznie poszuku-
je nowych rynków zbytu dla swoich produk-
tów. Terminal obsługuje 1–2 statków w miesią-
cu (1000–30 000 t).

(1) W roku 2006 ZPSiŚ zbył udziały w spółce.
(2) Obecnie poza wspomnianym magazynem spółka dysponuje magazynem z rozsuwanym da-

chem o powierzchni 2 tys. m2, placami składowymi o łącznej powierzchni 20 tys. m2.
(3) „Magazyn Portowy” 2007, nr 6, s. 26.

Źródło: Materiały ZMPSiŚ SA.
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Oprócz aktywności w  projektach międzynarodowych ZMPSiŚ brał również 
udział w przygotowaniu – we współpracy z PKP Cargo – koncepcji przewozów multi-
modalnych i nowych pociągów blokowych z/do portów, a także w próbach powołania:

 – narodowego operatora multimodalnego (na bazie fi rmy Spedcont),
 – Śląskiego Centrum Logistycznego w  Gliwicach oraz zaangażowania PKP Cargo 

w działalność Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego.
ZMPSiŚ SA systematycznie podejmował również działania (w tym organizacyj-

ne) związane z  intensyfi kacją przewozów ładunkowych z/do  wschodnich Niemiec, 
między innymi mające na celu pozyskanie obsługi ładunków na potrzeby kombinatu 
hutniczego EKO Stahl oraz zwiększenie obsługi przemysłu (papierniczego, chemicz-
nego) zlokalizowanego w Schwedt 13.

ZMPSiŚ SAnie angażował się bezpośrednio (kapitałowo) w  uruchomienie no-
wych linii żeglugowych. Takie działanie byłoby niezgodne z przyjętą w polskim syste-
mie portowym fi lozofi ą funkcjonowania podmiotu zarządzającego (landlorda niean-
gażującego się w działalność gospodarczą). Zarząd podejmował jednak działania po-
średnio wpływające na umocnienie dotychczas istniejących linii oraz uruchomienie no-
wych (gównie w ramach short sea shipping). Wyraźnie można zaobserwować umacnia-
nie pozycji Hamburga/Bremerhaven jako głównych hubów kontenerowych dla zespo-
łu portowego Szczecin-Świnoujście czy też rozwój przewozów promowych i rozszerze-
nie linii Świnoujście–Ystad o linię Świnoujście–Trelleborg. Z inicjatywy ZMPSiŚ SA 
zostało także utworzone Biuro Promocji Żeglugi Bliskiego Zasięgu z siedzibą w Szcze-
cinie. Przy okazji uczestnictwa w  unijnym programie „autostrady morskie” Zarząd 
Morskich Portów w Szczecinie i Świnoujściu zacieśnił współpracę z podmiotami zarzą-
dzającymi portami w Ystad i Kłajpedzie, armatorami morskimi i gminami portowymi.

Współpraca międzyportowa w  przypadku największych portów Pomorza Za-
chodniego ma również miejsce na płaszczyźnie międzynarodowych organizacji porto-
wych czy też samorządowo-portowych. Przykładem może być Międzynarodowe Sto-
warzyszenie Miast i Portów (IACP). W sieć współpracy zaangażowane są miasta i spo-
łeczności lokalne, porty, eksperci sektora morskiego, architekci i urbaniści, instytucje fi -
nansowe, uniwersytety, instytuty badawcze, naukowcy etc. z 35 krajów. Misja i zadania 
IACP to głównie rozwijanie współpracy między miastami i portami, rozwijanie i roz-
szerzanie kontaktów i dialogu, a także zbieranie i analiza informacji, które przyczynią 
się do rozwoju miast portowych. Pozostałe przykłady członkowstwa ZMPSiŚ w orga-
nizacjach międzynarodowych ukazano w tabeli 2.

13 Materiały ZMPSiŚ.
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Tabela 2. Przykłady członkowstwa ZMPSiŚ w międzynarodowych organizacjach portowych

Nazwa Charakterystyka działalności

European 
Sea Ports 
Organisation

Organizacja ESPO została założona w 1993 r. jako odpowiedź na rosnące za-
potrzebowanie sektora portowego na przedstawianie swoich opinii i poglą-
dów. Reprezentuje porty krajów członkowskich należących do UE, a także 
skupia członków-obserwatorów z innych europejskich państw. Misją ESPO 
jest oddziaływanie na politykę unijną, w celu osiągnięcia bezpiecznego, wydaj-
nego i przyjaznego dla środowiska sektora portowego, a także działalność jako 
kluczowego elementu branży transportowej, gdzie stosowane są w sposób nie-
ograniczony i niewypaczony warunki rynkowe – na tyle, na ile jest to możliwe.

Cruise Europe Organizacja powstała 1991 r. w wyniku spotkania zarządów 27 portów eu-
ropejskich, którego głównym celem była wspólna działalność mająca na celu 
przyciągnięcie większej liczby statków wycieczkowych do portów północ-
nej i zachodniej Europy. Obecnie do Cruise Europe należy ponad 70 portów 
Mórz Bałtyckiego, Norweskiego i Północnego. Cruise Europe nie tylko pro-
muje porty członkowskie, ale także utrzymuje ścisłe kontakty z liniami wy-
cieczkowymi w takich sprawach, jak ich przyszłe rozmieszczenie na rynku, 
bezpieczeństwo i ochrona środowiska oraz poprawa jakości infrastruktury 
oferowanej przez porty.

Baltic Ports 
Organisation 

Organizacja Portów Bałtyckich to zrzeszenie ponad 50 najważniejszych por-
tów z dziewięciu krajów usytuowanych wokół Morza Bałtyckiego. Organiza-
cja została założona 10 października 1991 r. w Kopenhadze, w celu ułatwie-
nia współpracy pomiędzy portami i podniesienia możliwości żeglugowych 
w rejonie Morza Bałtyckiego. Głównym celem BPO jest poprawa konkuren-
cyjności transportu morskiego w rejonie Morza Bałtyckiego przez wzrost wy-
dajności portów, prowadzenie marketingu w tym rejonie jako strategicznym 
centrum logistycznym, wymiana informacji, wprowadzanie nowych techno-
logii w sektorze portowym, w celu integracji portów w łańcuch transportowy, 
oraz koordynowanie współpracy pomiędzy portami członkowskimi. Wizją 
BPO jest promowanie autostrad morskich Morza Bałtyckiego.

Shortsea Pro-
motion Centre 
Poland

Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu należy do europej-
skiej sieci takich biur – European Shortsea Network. Inicjatywa utworzenia 
w 2000 r. biura była zgodna z unijną ideą wspierania działań zmierzających 
do przeniesienia ładunków z zatłoczonych dróg na morze (fr om road to sea). 
Do głównych jego zadań należy inicjowanie i wspieranie działań mających 
na celu rozwój w Polsce żeglugi morskiej bliskiego zasięgu, promowanie idei 
przewozów kombinowanych, typu „drzwi-drzwi” i „z drogi na morze”, moni-
torowanie problemów i ograniczeń, na jakie napotyka w Polsce żegluga mor-
ska bliskiego zasięgu, a także zabieganie o fundusze z organizacji międzyna-
rodowych, w tym z UE oraz z krajowych instytucji rządowych i samorządo-
wych z przeznaczeniem na projekty i programy skierowane na rozwój tego 
typu żeglugi w Polsce.

Źródło: materiały ZMPSiŚ.
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Podmiot zarządzający portami w Szczecinie i Świnoujściu w ostatnich latach or-
ganizował cykliczną konferencję pn. „Porty morskie/transport morski”, wspiera także 
organizację innych konferencji i  kongresów (między innymi „REGION”, „Translog/
Euro-Trans”, „Polska Żegluga Liniowa i Promowa/Transport Morski i Lotniczy w Ob-
słudze Ruchu Pasażerskiego”, Short-Sea Shipping, Konferencję Transportową w Ostra-
wie). Wspomniana działalność, a także wsparcie w postaci praktyk studenckich czy też 
udzielania informacji i udostępniania materiałów studentom i doktorantom świadczy 
o aktywności władz portowych nakierowanej na zacieśnienie współpracy z uczelniami 
wyższymi.

Do  innych przypadków realizacji strategii integracyjnej w  przypadku ZMPSiŚ 
należy zaliczyć:

 – wspólną promocję ZMPSiŚ SA oraz miast Szczecina i Świnoujścia,
 – aktywność w zakresie public relations (nakierowanej na usprawnienie komunikacji 

z obecnymi i potencjalnymi kontrahentami portów oraz mediami),
 – wypracowanie procedur obsługi inwestorów w portach,
 – członkowstwo w Czesko-Polskiej Izbie Handlowej,
 – wsparcie imprez o charakterze morskim („Dni Morza, „Flis Odrzański”).

Oprócz współpracy na płaszczyźnie promocji, w okresie po transformacji ustro-
jowej, doszło w największych portach Szczecina i Świnoujścia do innych przykładów 
partnerstwa miejsko-portowego. Wśród nich można wymienić:

 – ścisłe współdziałanie między miastem Szczecin a ZPS-Ś, a także Urzędem Morskim 
w Szczecinie nawiązane w związku z pracami nad Planem zagospodarowania prze-
strzennego portu Szczecin,

 – współpracę przy realizacji międzynarodowych projektów TransLogis, Waterfront,
 – wspólną aktywność na płaszczyźnie ochrony środowiska (funkcjonowanie w Szcze-

cinie i  Świnoujściu spółek wodnych/wodno-ściekowych, realizacja Planu zarzą-
dzania odpadami portowymi).

Gminy portowe, doceniając rolę gospodarki morskiej w gospodarce obu miast, 
powoływały – w ramach poszczególnych rad miejskich – komisje zajmujące się tą właś-
nie problematyką (tak zwane komisje morskie) 14. Przedstawiciele gmin Szczecina i Świ-
noujścia uzyskali również miejsce w składzie Rady Nadzorczej ZMPSiŚ.

14 M. Pluciński, Relacje ekonomiczno-społeczne między gminą miasta portowego a  portem morskim 
na przykładzie Szczecina i Świnoujścia, w: Porty morskie 2005, www.portymorskie.pl.
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Kompleksowe podejście do współpracy 
portów i przedsiębiorstw portowych

Dalsza współpraca, w której uczestnikiem lub przestrzenią do niej są porty mor-
skie, powinna być rozwijana zarówno na dotychczasowych płaszczyznach, jak i rozsze-
rzona na nowe obszary współdziałania. Może ona przybierać następujące formy 15:

 – aliansów strategicznych i fuzji przedsiębiorstw portowych,
 – organizacji typu joint-venture w działaniu operacyjnym,
 – rozwoju zagranicznych inwestycji portowych,
 – innych form zaangażowania kapitału w działalność eksploatacyjną w związku z jej 

prywatyzacją,
 – zarządzania terminalami portowymi przez armatorów,
 – współpracy portu i jego operatorów z armatorami krajowymi i zagranicznymi na ba-

zie porozumień dotyczących warunków obsługi statków tych armatorów,
 – współpracy regionalnej pomiędzy zarządami portów i ich operatorami,
 – integracji w ramach morsko-lądowych łańcuchów transportowych, międzynarodo-

wych korytarzy transportowych,
 – współpracy portów bazowych z portami dowozowo-odbiorczymi,
 – współpracy między portami UE, jako elementów europejskiego systemu transpor-

towego,
 – współpracy między portami Regionu Morza Bałtyckiego,
 – współpracy pomiędzy portami znajdującymi się po obu końcach drogi transporto-

wej czy też uczestników autostrady morskiej,
 – współpracy w  ramach ogólnoświatowych, regionalnych i  technicznych stowarzy-

szeń portowych,
 – współpracy portów z gestorami ładunków znajdującymi się na ich zapleczu,
 – współpracy między portami w zakresie: ochrony środowiska morskiego i przybrzeż-

nego, bezpieczeństwa żeglugi oraz ochrony pracy,
 – współdziałania interesariuszy portów,
 – współpracy portów z lokalnym i regionalnym otoczeniem.

15 Por. A. Tubielewicz, op.cit., s. 51; S. Szwankowski, op.cit., s. 131.
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 SIGNIFICANCE OF COOPERATION 
IN FUNCTIONING OF MODERN SEAPORTS. INSTANCE 

OF LARGEST WESTPOMERANIAN SEAPORTS

Summary

Th e following apparently contradictory phenomena are characteristic for modern seaport 
economy: increase in competition on port market and development of cooperation between 
partners. Th e article has been devoted to the latter of the aforementioned phenomena. De-
tailed considerations refer to the largest seaports of West Pomerania.

Translated by Michał Pluciński
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ILONA URBANYI-POPIOŁEK
Akademia Morska w Gdyni
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

POLSKIE PORTY W KONCEPCJI 
AUTOSTRAD MORSKICH

Wprowadzenie

Celem polityki zrównoważonego rozwoju transportu Unii Europejskiej jest 
doprowadzenie do  tego, aby system transportowy zaspokajał potrzeby społeczeń-
stwa w sferze ekonomicznej, społecznej i  środowiskowej. Mobilność stanowi pod-
stawowy czynnik dobrobytu Europy, a efektywne systemy transportowe mają zna-
czący wpływ na  rozwój gospodarczy, społeczny i  środowisko, jednocześnie powo-
duje ona negatywne skutki związane ze  zużyciem energii i  pogarszającym się sta-
nem środowiska naturalnego. Szybki rozwój transportu drogowego oraz związane 
z nim zatory, wypadki i zanieczyszczenie to największe problemy gospodarcze i eko-
logiczne, które ma rozwiązać polityka transportowa. W tym celu oprócz działań ta-
kich jak rozwój połączeń kolejowych i morskich dla transportu towarowego na dal-
sze odległości, niezbędne jest zastosowanie między innymi działań dotyczących lo-
gistyki transportu towarowego, inteligentnych systemów transportowych, rozwoju 
szlaków żeglugi śródlądowej oraz autostrad morskich i żeglugi bliskiego zasięgu, kła-
dąc nacisk na ich połączenia z lądem. Szczególną uwagę w polityce zrównoważonej 
mobilności przywiązuje się do komplementarności poszczególnych form transpor-
tu w systemie komodalnym, oznaczającym wydajne wykorzystanie gałęzi transportu 
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działających odrębnie lub zintegrowanych multimodalnie w ramach europejskiego 
systemu transportowego w celu optymalnego i zrównoważonego wykorzystania za-
sobów.

Koncepcja autostrad morskich

Idea autostrad morskich ściśle jest związana z  polityką zrównoważonej mobil-
ności, w której ważną rolę odgrywa żegluga bliskiego zasięgu i  transeuropejskie sieci 
transportowe TEN-T. Motorways of the Sea – MoS – stanowią element zarówno żeglu-
gi bliskiego zasięgu, jak i wspomnianych sieci. Zadaniem autostrady morskiej jest kon-
centracja potoków ładunkowych na szlakach morskich, w celu zredukowania konge-
stii w transporcie drogowym oraz poprawa dostępu do regionów peryferyjnych i wysp. 
Autostrada winna obejmować infrastrukturę i urządzenia znajdujące się przynajmniej 
w dwóch portach położonych w dwóch różnych państwach członkowskich Unii Euro-
pejskiej. Podstawowe znaczenie ma przewóz ładunków, idea nie wyklucza jednak łącz-
nego transportu zarówno towarów, jak i osób. Zgodnie z założeniem projekty autostrad 
muszą być proponowane przez co  najmniej dwa kraje członkowskie wspólnie. Przy 
zgłaszaniu propozycji państwa członkowskie winny wybrać porty odpowiadające wy-
mogom autostrad i zorganizować publiczne składanie propozycji albo na otwarcie no-
wych połączeń jako autostrad morskich albo podniesienia do rangi autostrad już istnie-
jących linii. Alternatywne rozwiązanie przewiduje publiczne składanie projektów or-
ganizowanych wspólnie przez kraje członkowskie dotyczących powołania konsorcjów 
składających się co najmniej z przedsiębiorstw armatorskich i portów, które obsługiwa-
łyby nowe połączenia morskie w ramach projektów autostrad.

Autostrady morskie stanowią wiązki regularnych serwisów żeglugowych cha-
rakteryzujące się dużą częstotliwością odejść i niezawodnością okazji załadowczych 
oraz krótkim transit time. Porty będące elementami autostrady winny mieć odpo-
wiednią infrastrukturę i  suprastrukturę, która zapewniałaby sprawną i wydajną ob-
sługę statków, ładunków i środków transportu lądowego. Porty te powinny mieć za-
pewniony łatwy i sprawny dostęp od strony zaplecza lądowego oraz od strony morza 
oraz być dostępne przez cały rok (odnosi się to głównie do portów zamarzających). 
Ponadto w koncepcji autostrad morskich specjalny nacisk kładzie się na aspekt orga-
nizacyjny i logistyczny – elektroniczny system zarządzania logistycznego, systemy in-
formacyjne, łącznie z systemami kontroli ruchu statków i elektronicznym systemem 
raportowania, system i środki bezpieczeństwa, a także ułatwienia dotyczące procedur 
administracyjnych i celnych.
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W projektach przewiduje się cztery rejony tworzenia autostrad. Jednym z nich 
jest obszar Bałtyku. Autostrada Morza Bałtyckiego łączy kraje członkowskie tego re-
jonu z państwami w centralnej i zachodniej Europie oraz obejmuje szlaki wychodzą-
ce z  tego akwenu na Morze Północne. W roku 2003 została utworzona grupa inter-
wencyjna dla bałtyckiej autostrady. Dwa lata później rozpoczęła ona badania nad prze-
biegiem ciągów ładunkowych w regionie, infrastrukturą morską oraz możliwością bez-
piecznego uprawiania żeglugi w okresie zimowym.

Równolegle z inicjatywą zgłoszenia wspólnego projektu autostrady wystąpiły Fin-
landia i Niemcy, chodziło o utworzenie czterech serwisów linowych między portami 
tych państw, między innymi połączenia między Rostokiem i  Hanko. Komisja uzna-
ła tę propozycję za projekt pilotażowy, jednak ze względu na zmiany w partnerstwie 
i główne założenia została ona odrzucona.

Ponowne wezwanie do  składania propozycji autostrad morskich miało miejsce 
w okresie od sierpnia 2006 do stycznia 2007 roku. Zostało zgłoszonych dziewięć apli-
kacji, z których pięć zostało przyjętych do dalszych negocjacji. Polska i Szwecja wniosły 
wspólnie dwa projekty odnoszące się do podniesienia do rangi autostrad linii promo-
wych Gdynia–Karlskrona i Świnoujście–Ystad.

Infrastruktura polskich portów morskich 
a założenia autostrad morskich

Infrastruktura portowa mogąca stanowić element autostrady morskiej obejmuje ter-
minale kontenerowe, ro-ro i promowe. W polskich portach funkcjonuje sześć terminali 
kontenerowych, jeden terminal ro-ro oraz cztery bazy promowe. W Gdyni znajdują się 
dwie bazy kontenerowe: Bałtycki Terminal Kontenerowy – BTC (Baltic Container Ter-
minal) i Gdyński Terminal Kontenerowy – GCT (Gdynia Container Terminal) oraz de-
dykowany terminal promowy, na którym operuje Stena Line. Ładunki toczne są obsługi-
wane przez Bałtycki Terminal Drobnicowy – terminalu ro-ro. W porcie gdańskim funk-
cjonują dwie bazy kontenerowe: Gdański Terminal Kontenerowy – GTK (Gdańsk Con-
tainer Terminal) i Głębokowodny Terminal Kontenerowy – DCT (Deepsea Container 
Terminal) oraz dwie bazy promowe: Terminal Promowy PŻB i Terminal Promowy We-
sterplatte. W portach zachodniego wybrzeża istnieją natomiast dwa terminale kontene-
rowe: Szczeciński Terminal Kontenerowy – PCC Port Szczecin i terminal VGN Polska 
w Świnoujściu oraz terminal promów morskich w Świnoujściu. Bazy mają nabrzeża wraz 
ze  stanowiskami dla statków kontenerowych przeładowywanych w  systemie lo-lo oraz 
rampy dla jednostek ro-ro i promów, a także place składowe dla kontenerów i parkingi dla 
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pojazdów. Podstawowe wyposażenie techniczne (suprastruktura portowa) obejmuje suw-
nice kontenerowe nabrzeżne, suwnice placowe, samojezdne suwnice placowe, kontenero-
we wozy podsiębierne, reachstakery oraz ciągniki i naczepy terminalowe. Operatorzy ter-
minalowi, wychodząc naprzeciw potrzebom użytkowników, dokonują stosownych inwe-
stycji w wyposażenie zapewniające efektywną ich obsługę.

Dla funkcjonowania autostrad morskich z  wykorzystaniem polskich terminali 
podstawowe znaczenie ma ich dostępność od strony zaplecza lądowego. Obecnie jest 
ona ograniczona przede wszystkim ze względu na niewystarczający stan infrastruktu-
ry drogowej i kolejowej. Połączenia drogowe stanowią jedno z najważniejszych wąskich 
gardeł w odniesieniu do komunikacji portów z zapleczem. Istniejące autostrady i drogi 
ekspresowe funkcjonują przede wszystkim w relacjach równoleżnikowych, co z punktu 
widzenia terminali w polskich portach powoduje, iż są to drogi mało przydatne, a moż-
na nawet stwierdzić, iż zapewniające konkurencję transportu drogowego dla serwisów 
liniowych łączących porty polskie z zachodnioeuropejskimi. Z kolei infrastruktura ko-
lejowa jest pod względem gęstości sieci dobrze rozwinięta, jednakże znacznie zdegra-
dowana.

Dla portów w Gdańsku i Gdyni priorytetowe znaczenie ma budowana autostrada 
A1 (Gdańsk–Toruń–Łódź–Katowice–południowa granica Polski–Ostrawa). Pierw-
szy jej odcinek, liczący 90 km do Nowych Marzów, został oddany do użytku pod ko-
niec 2008 roku. Cała autostrada ma być gotowa do 2013 roku. Z punktu widzenia do-
stępności terminali równie ważne są następujące drogi ekspresowe: S5 (Świecie–Byd-
goszcz–Poznań–Wrocław) oraz S7 (/Gdańsk/–Elbląg–Warszawa–Kielce–Kraków). 
Ponadto konieczne jest zapewnienie bezkolizyjnego skomunikowania tych dróg z sie-
cią dróg prowadzących bezpośrednio do portów.

W przypadku portu w Gdyni głównymi inwestycjami poprawiającymi bezpośred-
ni dostęp do portu jest Trasa Kwiatkowskiego, która przez Obwodnicę Trójmiejską łą-
czy port z siecią dróg krajowych, w tym z autostradą A1. Kolejną inwestycją jest przebu-
dowana ulica Janka Wiśniewskiego, pozwalająca na skomunikowanie Portu Wschod-
niego i wyprowadzenie ruchu ro-ro na Trasę Kwiatkowskiego, oraz budowa ulicy Pol-
skiej II. Terminale zlokalizowane w porcie gdyńskim, w porównaniu z innymi portami 
polskimi, mają najlepsze połączenia drogowe z zapleczem lądowym.

Dla terminali zlokalizowanych w  porcie gdańskim dostęp do  portu ma  zapew-
nić budowa Trasy Sucharskiego wraz z planowanym tunelem pod Martwą Wisłą, co za-
pewni połączenie lewobrzeżnej części Portu Wewnętrznego z siecią dróg prowadzących 
do Portu Północnego i dalej przez Most Wantowy i Obwodnicę Południową Gdańska 
z autostradą A1 i drogą ekspresową S7.
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Infrastruktura dostępu do portów Trójmiasta obejmuje również modernizację li-
nii kolejowej z Pruszcza Gdańskiego do Portu Północnego w Gdańsku oraz budowę 
nowego mostu kolejowego nad Martwą Wisłą. Ponadto modernizowana jest linia ko-
lejowa E-65 łącząca Gdańsk, przez Warszawę i Katowice, z Zebrzydowicami oraz dalej 
z Bratysławą i Wiedniem. Dla polepszenia obsługi portów Trójmiasta przez transport 
kolejowy winno się również pilnie zmodernizować linię kolejową z Gdańska przez Byd-
goszcz do Katowic, która jest wysoce zdekapitalizowana.

Porty w Szczecinie i Świnoujściu tworzą jeden z największych w Regionie Mo-
rza Bałtyckiego zespół portowy. Z punktu widzenia terminali zlokalizowanych w tych 
portach kluczowe znaczenie ma zmodernizowana autostrada A6 ze Szczecina do grani-
cy w Kołbaskowie oraz budowa drogi ekspresowej S3 (Świnoujście–Szczecin–Gorzów 
Wielkopolski–Zielona Góra–Legnica–Lubawka–granica państwa). Bez tej ostatniej 
inwestycji terminale kontenerowe i promowy nie mają szans na szybki rozwój. Podob-
nie jak decyzja o pilnej modernizacji szlaku kolejowego CE-59 Szczecin–Rzepin–Zie-
lona Góra–Wrocław. Kluczową inwestycją poprawiającą dostęp do potu szczecińskiego 
jest modernizacja drogi krajowej w rejonie ulicy Struga, natomiast dla portu w Świno-
ujściu – dokończenie modernizacji drogi nr 3.

Rozwiązania organizacyjne a koncepcja autostrad morskich

W żegludze międzynarodowej statki muszą być poddane procedurom odprawy 
wejściowej i wyjściowej z portu. Na wejściu jednostka podlega odprawie granicznej, cel-
nej, sanitarnej oraz bezpieczeństwa. Na każdą z odpraw przygotowane muszą być odpo-
wiednie dokumenty. Na obszarze Unii Europejskiej zostały one ujednolicone w wyniku 
wydania dyrektywy o stosowaniu konwencji FAL opracowanej przez IMO. Wprowa-
dzenie jednolitej dokumentacji, zgodnej ze standardami IMO-FAL, oznacza zastąpie-
nie licznych i zróżnicowanych formularzy przez jeden komplet dokumentów, dostęp-
ny w Internecie, co umożliwia ich natychmiastowe wypełnienie i wysłanie. W polskich 
portach morskich kwestie te zostały uregulowane.

Przepisy portowe stanowią, iż przy wejściu/wyjściu statku do portu winien on 
korzystać z  usług pilotowych i  holowniczych, które są  w  polskich portach obliga-
toryjne. W  przypadku pilotażu kapitan może się ubiegać o  zwolnienie z  pilotażu 
obowiązkowego zgodnie z procedurami urzędów morskich, które są  skomplikowa-
ne, a zezwolenia, na przykład dla portów Trójmiasta, wydawane są na 12 miesięcy. 
W przypadku obowiązkowego holowania statek może się również ubiegać o zwol-
nienia, które wydaje kapitan portu na  określony czas lub akwen portu. Odnosząc 
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polskie przepisy portowe do  obowiązujących w  portach Europy Zachodniej, nale-
ży stwierdzić, że polskie są bardziej restrykcyjne. Przykładowo, w Hamburgu kapitan 
statku linii regularnej po szóstym z kolei wypłynięciu w ciągu trzech miesięcy otrzy-
muje automatycznie prawo do zwolnienia z pilotażu (pod warunkiem, iż jest w sta-
nie komunikować się ze służbami w języku niemieckim). Podobne warunki stawia-
ne są przez porty brytyjskie. Obowiązujące przepisy i procedury powodują wydłuże-
nie czasu obsługi statku na wejściu i wyjściu oraz zwyżkę kosztów eksploatacyjnych 
statku, co stanowi niedogodność z punktu widzenia standardów stawianych autostra-
dom morskim.

Istotnym aspektem są procedury i uregulowania odnoszące się do obszaru celne-
go. W żegludze morskiej bliskiego zasięgu dla serwisów łączących porty krajów należą-
cych do UE wydany został Przewodnik po procedurach celnych dla żeglugi bliskiego za-
sięgu (Guide to Customs Procedures for Short Sea Shipping). Zastosowanie przyjętych 
w nim rozwiązań, przykładowo potwierdzanie wspólnotowego statusu towarów na ma-
nifeście ładunkowym, znacznie upraszcza procedury. Innym korzystnym rozwiązaniem 
jest przyznanie przez władze celne przewoźnikom statusu „zatwierdzonych linii regu-
larnych” (Authorised Regular Shipping Service), co jest kolejnym ułatwieniem, towary 
wspólnotowe bowiem transportowane między portami UE w takich serwisach nie tra-
cą wspólnotowego charakteru. Większość przewoźników obsługujących serwisy linio-
we z polskich portów ma taki przywilej. Ważne jest natomiast obligatoryjne wprowa-
dzenie uproszczeń w procedurach celnych określonych w „wytycznych”, które spowo-
dowałyby skrócenie czasu obsługi celnej na terminalach.

Sprawna obsługa wszystkich użytkowników transportu na terminalach preten-
dujących do włączenia w system autostrad morskich niemożliwa jest bez wysoko za-
awansowanych systemów informatycznych, pozwalających wszystkim uczestnikom 
na  bezpośrednie komunikowanie się. W  terminalach w  polskich portach stosowa-
ne są zróżnicowane systemy informatyczne o różnym stopniu zaawansowania. Przy-
kładowo, BCT stosuje wdrożony przez amerykańską fi rmę Tideworks Technolo-
gy Inc. system TOS, natomiast GCT wykorzystuje system nGen stworzony przez 
Hongkong International Terminals; pozwalają one na zarządzanie operacjami termi-
nalowymi. Poszczególne moduły odpowiedzialne są za pracę terminalu i przeładun-
ki w różnych relacjach, planowanie załadunku na statek, rozliczenia fi nansowe mię-
dzy terminalem a  jego klientami oraz komunikację między terminalem a klientami 
w otoczeniu portowym. Systemy te umożliwiają sprawną obsługę terminalową, a tak-
że bezpośrednie włączenie klientów w  proces wytwarzania i  wymiany danych oraz 
eliminację papierowych dokumentów.
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Podsumowanie

Polskie terminale dostosowane są pod względem infrastruktury i zabezpieczenia 
logistycznego do włączenia w systemem autostrad morskich. Problemem jest dostęp-
ność portów od strony zaplecza lądowego. Inwestycje infrastrukturalne, które są obec-
nie prowadzone, dają szansę na  poprawę obsługi terminali przez transport drogowy 
i kolejowy. W system autostrad morskich mógłby być włączony serwis liniowy między 
Gdynią a portami fi ńskimi oraz linie żeglugowe z terminali polskich do portów nie-
mieckich. W obu przypadkach już obecnie oferowana jest wysoka częstotliwość odejść. 
Układ połączeń daje duże szanse na przejęcie ładunków przewożonych obecnie trans-
portem drogowym. Podniesienie tychże serwisów do rangi autostrad morskich znaczą-
co poprawiłoby obsługę towarów i  pozytywnie wpłynęłoby na  decyzje gestorów od-
nośnie do korzystania z drogi morskiej. W projekty należałoby włączyć również połą-
czenia promowe między Polską a Skandynawią, po zniwelowaniu wcześniejszych za-
strzeżeń.
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POLISH PORTS IN MOTORWAYS OF THE SEAS CONCEPT

Summary 

Motorways of the Sea concept is connected with transport policy and the strategy of sustain-
able development of transport in European Union. Th e development of short sea shipping and 
Trans-European Transport Network are very important in this strategy. Motorways of the Sea 
are one of the main parts both of short sea shipping and TEN-T. Motorways of the Sea projects 
must be proposed by at least two Member States, concern the smallest possible number of ports 
and alleviate road traffi  c congestion on the main axes. Such motorway consists of shipping serv-
ices of high frequency and short transit time. Port should be equipped with effi  cient infrastruc-
ture and logistics system.Th ey should have suffi  cient connections with hinterland providing 
proper access to the terminals. Ports should off er high quality services to the customers, espe-
cially in connection with time and variety of service. Th ey must be equipped with suitable in-
frastructure and port facilities for effi  cient handling of ships, land vehicles and cargo units. Th e 
administrative and customs procedures must be facilitated to cut down the ships operation. Th e 
other requirements for MoS are the telematics connections between the ports, advanced IT sys-
tems, electronic logistics managements systems, electronic reporting system and ship`s commu-
nication system. Polish ports fulfi l requirements of MoS`es. Th ey have effi  cient infrastructure 
and high quality of services. Th e main obstacle is access from the hinterland. But the new invest-
ments in roads and railways will improve the connections.

Translated by Ilona Urbanyi-Popiołek
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KRZYSZTOF WOŚ
Akademia Morska w Szczecinie

MOŻLIWOŚCI ZWIĘKSZENIA GOSPODARCZEGO 
WYKORZYSTANIA RZEKI ODRY

NA PRZYKŁADZIE GRANICZNEGO 
I DOLNEGO ODCINKA

Wprowadzenie

Rzeka Odra występuje w dwóch układach infrastruktury technicznej kraju:
 – w gospodarce wodnej jako wielozadaniowy Odrzański System Wodny,
 – w  systemie transportowym jako Odrzańska Droga Wodna, wchodząca w  skład 

Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego 1.
Jako rezerwuar wody powierzchniowej, Odra jest wielkim obiektem gospodar-

czym o  kompleksowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. W  skład zasobów go-
spodarczych rzeki, poza wodą, wchodzą przede wszystkim: zabudowa hydrotechnicz-
na drogi wodnej; obiekty portów i stoczni rzecznych oraz przeładowni zakładowych; 
obiekty poboru wody oraz zrzutu ścieków oraz przemysłu wodochłonnego; zbiorni-
ki retencyjne, poldery, wały przeciwpowodziowe oraz tereny międzywala; zasoby bio-
logiczne i mineralne koryta rzeki oraz terenów do niego przyległych. Do składników 
i  potencjałów gospodarczych Odry należą także niematerialne wartości majątkowe, 

1 Założeniem korytarza jest połączenie Bałtyku z Adriatykiem. Trasa korytarza liczy około 1600 km 
i przebiega ze Szwecji przez Polskę (województwa zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie), Słowa-
cję, Czechy, Węgry aż po Chorwację.
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wśród których do najważniejszych należą walory krajobrazowe. Odra jest również osią 
określonej i uwarunkowanej historycznie przestrzeni kulturowej.

Jedną z zalet wielofunkcyjnego wykorzystania dróg wodnych jest to, że zapotrze-
bowanie na wodę zgłasza wiele dziedzin gospodarki, które mogą przyspieszyć ich zago-
spodarowanie w sytuacji, gdy względy transportowe nie są wystarczającym argumen-
tem, uzasadniającym konieczność podjęcia takich inwestycji.

Funkcja transportowa

Jedną z  podstawowych funkcji Odrzańskiego Systemu Wodnego jest funkcja 
transportowa. Odra, podobnie jak i inne duże rzeki, od zawsze stanowiła drogę komu-
nikacyjną, przy której powstawały miasta, zakłady produkcyjne, domy składowe i cel-
ne, a sama rzeka była spławną i żeglowną drogą o najniższych kosztach przemieszcza-
nia. Wraz z rozwojem cywilizacji Odra, jako naturalna droga wodna, została wzmoc-
niona innymi rozwiązaniami transportowo-komunikacyjnymi, to jest drogami kołowy-
mi i liniami kolejowymi. Ukształtowany w ten sposób wielogałęziowy Odrzański Ko-
rytarz Transportowy służy do przewozu ładunków i pasażerów w relacjach krajowych 
i międzynarodowych. Odrzańska Droga Wodna jako element Odrzańskiego Koryta-
rza Transportowego wiąże aglomerację szczecińską oraz porty ujścia Odry z aglomera-
cjami wrocławską i górnośląską, za pośrednictwem drogi wodnej Wisła–Odra – z wiel-
kopolskim obszarem gospodarczym i pozostałą siecią polskich dróg wodnych, a przez 
kanały Odra–Sprewa i Odra–Hawela z aglomeracją berlińską oraz zachodnią Europą. 
Poza Odrzańską Drogą Wodną do  podstawowej infrastruktury technicznej Odrzań-
skiego Korytarza Transportowego na terytorium Polski należą 2:

 – zespół portów ujścia Odry, z trzema portami morskimi I klasy w Szczecinie, Świno-
ujściu i Policach, małymi portami Zalewu Szczecińskiego oraz licznymi przeładow-
niami zlokalizowanymi głównie wokół aglomeracji szczecińskiej;

 – linie kolejowe:
 – E-59 Świnoujście–Szczecin–Poznań–Wrocław–Opole–Chałupki–granica pań-

stwa z Czechami,
 – CE-59 Świnoujście–Szczecin–Kostrzyn–Rzepin–Zielona Góra–Wrocław–Opo-

le–Chałupki–granica państwa z  Czechami, z  odgałęzieniem Wrocław–Między-
lesie;

2 K. Woś, Kierunki aktywizacji działalności żeglugi śródlądowej w rejonie ujścia Odry w warunkach in-
tegracji Polski z Unią Europejską, Ofi cyna Wydawnicza „Sadyba”, Warszawa 2005, s. 73.
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 – droga krajowa nr 3 (międzynarodowa E65) Świnoujście–Szczecin–Gorzów Wiel-
kopolski–Zielona Góra–Legnica–Lubawka–granica państwa z Czechami;

 – regionalne porty lotnicze w  Goleniowie (koło Szczecina), Poznaniu-Ławicach, 
Wrocławiu-Starachowicach i w Przywozie (koło Katowic);

 – terminale transportu kombinowanego w Szczecinie, Poznaniu-Grubanach, Pozna-
niu-Gądkach, Wrocławiu i Gliwicach;

 – wolne obszary celne (WOC) w Świnoujściu, Szczecinie i Gliwicach.
Sprawność portów ujścia Odry oraz pozostałych elementów infrastruktury tech-

nicznej Odrzańskiego Korytarza Transportowego zależna jest od jego sprawności trans-
portowej w zakresie dowożenia masy ładunkowej z zaplecza do portów i przeładowni 
zakładowych.

Jedną z istotnych gałęzi transportu zaplecza zespołu portowego ujścia Odry jest 
żegluga śródlądowa. W Polsce około 80% przewozów wodnych śródlądowych wyko-
nywana jest na Odrzańskiej Drodze Wodnej. Systematycznie pogarszające się parame-
try eksploatacyjne środkowego odcinka Odry swobodnie płynącej sprawiają jednak, 
że w rzeczywistości żegluga śródlądowa uprawiana jest na górnym, skanalizowanym od-
cinku Odry, gwarantującym stałe głębokości tranzytowe (1,8 m), i na dolnym Odcin-
ku Odry, który znajduje się pod wpływem dodatkowego zasilania z wody rzeki War-
ty uchodzącej do Odry w rejonie Kostrzyna (na 617,6 km) oraz wody stałej cofk i pod-
morskiej (tabela 1).

Na dolnym odcinku Odry występuje największa koncentracja morsko-rzecznych 
portów i przeładowni ujścia Odry, w tym przewozów wykonywanych w relacjach mię-
dzynarodowych, przez bezpośrednie połączenie Odry z  zachodnioeuropejską siecią 
dróg wodnych za pośrednictwem kanału Odra–Hawela. Potwierdzają to zrealizowane 
w 2007 roku przewozy, które wynosiły 2764 tys. t ładunków (483 mln tkm pracy prze-
wozowej), w tym:

 – przewozy krajowe 884 tys. t (35 mln tkm),
 – przewozy międzynarodowe 1880 tys. t (448 mln tkm) 3.

3 Transport – wyniki działalności w 2007, GUS, Warszawa 2008.
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Tabela 1. Natężenie ruchu towarowego na podstawie liczby prześluzowanych statków 
w Brzegu Dolnym w latach 1973–2006 [szt.]

Rok

Liczba 
prześluzowanych 

statków Rok

Liczba 
prześluzowanych 

statków Rok

Liczba 
prześluzowanych 

statków

w górę w dół w górę w dół w górę w dół
1973 2889 2931 1990 222 212 1999 372 503
1975 2619 2670 1991 145 154 2000 219 224
1978 3812 3798 1992 108 131 2001 306 324
1980 2752 2733 1993 89 85 2002 370 401
1981 2605 2618 1994 47 43 2003 94 127
1983 2713 2704 1995 102 87 2004 161 163
1985 3550 3635 1997 212 178 2005 148 171
1989 696 707 1998 343 284 2006 188 177

Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Milkowski, Odra i żegluga 
retrospektywnie w XX wieku (maszynopis powielony), Wrocław 2003, s. 50 

oraz materiałów statystycznych RZGW we Wrocławiu.

W porównaniu z danymi z  roku 2004 żegluga śródlądowa na dolnym odcinku 
Odry odnotowała niewielki spadek ilości przewiezionych ładunków (o 66 tys. t) oraz 
wykonanej pracy przewozowej (o 133 mln tkm) 4. Niekorzystnym zjawiskiem w prze-
wozach pomiędzy polskimi a zagranicznymi portami i przeładowniami był brak zbi-
lansowania kierunkowego, to  znaczy w  2007 roku relacja eksportowa (1534 tys.  t 
i  362  mln tkm) pięciokrotnie przewyższała relację importową (346 tys.  t i  86 mln 
tkm) 5. W strukturze rodzajowej przewożonych ładunków, zarówno w relacjach krajo-
wych, jak i międzynarodowych, dominują materiały surowe i przetworzone oraz węgiel 
kamienny i brykiety.

W  ramach obsługi portów morskich w  Szczecinie i  Świnoujściu żegluga śród-
lądowa wykonuje tak zwane przewozy trasowe i  mostowe. Przewozy trasowe dzie-
lą się na dwa zasadniczo różne rodzaje, to jest przewozy lokalne, wykonywane w ob-
rębie Szczecina i Świnoujścia, związane głównie z obsługą przemysłu przyportowego, 
oraz przewozy długodystansowe, w tym w relacjach międzynarodowych. Z kolei prze-
wozy mostowe (zwane technologicznymi) wykonywane są przez żeglugę śródlądową 

4 Transport – wyniki działalności w 2004, GUS, Warszawa 2005.

5 Transport – wyniki działalności w 2007…
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pomiędzy poszczególnymi bazami przeładunkowo-składowymi zespołu portowego dla 
kumulowania ładunku w danej bazie na potrzeby za- i wyładowywania i doładowywa-
nia większych statków morskich, które z uwagi na ograniczoną głębokość toru wod-
nego (10,5 m), łączącego obce porty, muszą część ładunku odlichtowywać w Świnouj-
ściu (przy wejściu do Szczecina) lub w pełni się załadować w porcie szczecińskim (przy 
przejściu do Świnoujścia).

W  okresie ostatnich pięćdziesięciu lat średni udział przewozów trasowych że-
glugi śródlądowej w  obsłudze zespołu portowego Szczecin-Świnoujście kształtował 
się na poziomie około 10,0%, a w 2007 roku wynosił 7,6% (1043 tys. t) i w stosunku 
do roku 1956 (680 tys. t) zmniejszył się ponad trzykrotnie (tabela 2).

Tabela 2. Udział poszczególnych gałęzi transportu zaplecza w obsłudze zespołu portowego 
w Szczecinie i Świnoujściu w latach 1956–2007

Lata
Obroty ogółem

Transport 
kolejowy

Transport 
samochodowy

Żegluga 
śródlądowa

tys. t % tys. t % tys. t % tys. t %
1956 5170 100,0 4490 86,8 – – 680 13,2
1960 8394 100,0 7597 90,5 – – 787 9,5
1965 10 749 100,0 9399 87,4 57 0,6 1293 12,0
1970 15 773 100,0 13 395 84,9 94 0,6 2291 14,5
1980 22 670 100,0 19 503 86,0 137 0,6 3030 13,4
1985 19 055 100,0 15 477 81,2 68 0,4 3510 18,4
1990 14 593 100,0 12 539 86,0 130 0,9 0 13,2
1995 15 751 100,0 13 875 89,1 318 2,0 1378 8,9
2000 15 565 100,0 14 122 90,7 484 3,1 959 6,2
2005 16 080 100,0 10 769 67,0 3692 23,0 1619 10,1
2007 13 696 100,0 8208 59,9 4446 32,5 1043 7,6

Uwaga: przedstawione statystyki dotyczą początkowo obrotów Przedsiębiorstwa Zarząd Portu 
Szczecin-Świnoujście, a od 1991 r. spółek przeładunkowo-składowych wchodzących w skład Za-
rządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, których udział w całkowitych obrotach obu 
portów wynosi średnio 80,0%.

Źródło: opracowanie własne na podstawie statystyk ZMPSiŚ SA.

W  ostatnim dwudziestoleciu spadkowi udziału żeglugi śródlądowej (z  18,4% 
w  1985 roku do  7,6% w  2007) towarzyszył spadek udziału transportu kolejowego 
(z 90,5% w 1960 roku do 59,9% w 2007), który nadal utrzymuje dominującą pozycję, 
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oraz bardzo dynamiczny wzrost znaczenia transportu samochodowego jako gałęzi trans-
portu zaplecza zespołu portowego (z 0,4% w 1985 roku do 32,5% w 2007). W struk-
turze rodzajowej obsługiwanych przez żeglugę śródlądową ładunków dominują ładun-
ki masowe, to jest węgiel (14,1%) oraz inne masowe (10,5%) 6. Poza portem w Stepnicy 
i okazjonalnie w Wolinie, w pozostałych małych portach Zalewu Szczecińskiego (nie 
licząc wstępnej obróbki ryb) nie wykonuje się usług związanych z ładunkami.

Armatorzy śródlądowi w  obrębie dolnego odcinka Odry świadczą usługi prze-
wozowe w warunkach konkurencji międzygałęziowej i wewnątrzgałęziowej. Przetrwali 
trudny okres przemian ustrojowych, dzięki restrukturyzacji i prywatyzacji fi rm żeglu-
gowych oraz częściowemu przeniesieniu na zachodnioeuropejski rynek transportowy, 
jak również dzięki przyjęciu orientacji marketingowej i dywersyfi kacji swojej działalno-
ści (oprócz transportowych usług żeglugowych wykonują między innymi usługi porto-
we i remontowe).

Funkcja rekreacyjno-turystyczna

O  atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko-niemieckiego decyduje bogaty 
układ cieków wodnych Odry, a także unikatowe zespoły leśne, powiązanie rzeki z kraj-
obrazem, środowiskiem przyrodniczym i  jego elementami oraz architekturą miast, 
pejzażem wsi i osad nadrzecznych. Z istniejących na granicznym odcinku rzeki Odry 
miejsc postojowych tylko nieliczne są przystosowane do obsługi ruchu pasażerskiego 
i sportowo-turystycznego. Są to:

 – na 542,7 km (brzeg lewy) – pływająca przystań dla jednostek sportowych,
 – na 584,2 km (brzeg prawy) – nabrzeże w kanale w Słubicach,
 – na 617,0 km (brzeg lewy) – pływająca przystań dla jednostek sportowych,
 – na 632,9 km (brzeg lewy) – basen dla jednostek sportowych w Kienitz,
 – na 662,5 km (brzeg prawy) – pływająca przystań pasażerska w Osinowie Dolnym,
 – na 662,5 km (brzeg lewy) – pływająca przystań pasażerska w Hohenwutzen.

Na granicznym odcinku rzeki Odry przewozy pasażerskie odbywają się głównie 
statkami niemieckimi w  rejonie Osinowa Dolnego i  Hohenwutzen oraz na  odcinku 
od  Hohensaaten (połączenie Odry z  kanałem Odra–Hawela) do  Szczecina. Do  na-
brzeży pasażerskich w Szczecinie zawijają niemieckie statki hotelowe, które przepływa-
ją tranzytem z Berlina do portów Zalewu Szczecińskiego i odwrotnie. Są to:

6 Materiały statystyczne Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA.
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 – „Katharine v. Bona” ze 120 pasażeromiejscami i „Königstein” z 74 pasażeromiejsca-
mi oraz „Frederic Chopin” ze 120 pasażeromiejscami należące do Peter Deilman-
Reeqerei w Neuseeland,

 – „Saxonia” z 90 pasażeromiejscami należąca do Scylla Tours AG w Basel,
 – „Mona Lisa” ze 100 pasażeromiejscami i „Victor Hugo” ze 100 pasażeromiejscami 

należące do Robert Weinberger w Passau;
 – „Rügen” z 99 pasażeromiejscami należący do Klaus Sahr GmbH w Oberwesel.

Tylko brak drożności transportowej Odry uniemożliwia systematyczne rejsy tych 
statków w górę rzeki aż do Wrocławia.

Wraz ze  wzrostem zamożności społeczeństwa rosnąć będzie zapotrzebowanie 
na usługi turystyczno-rekreacyjne. Można przewidywać, że i u nas pojawiać się zaczną 
nowe potrzeby w zakresie rozwoju turystyki wodnej, we wszystkich jej odmianach, za-
równo co do form działalności, jak i rozwiązań technicznych, organizacyjnych i loka-
lizacyjnych.

Na rozwój turystyki wodnej istotny wpływ będą miały takie kierunki działania, jak
 – budowa sieci przystani wraz z odpowiednim zapleczem remontowym i hotelowym, 

świadczącym usługi na rzecz żeglarzy krajowych i zagranicznych,
 – budowa bazy szkoleniowo-dydaktycznej mającej na celu pobudzanie zainteresowa-

nia żeglugą jachtową i przygotowującą do jej uprawiania.
Intensyfi kacja ruchu wczasowo-turystycznego, jaki występuje w rejonie pograni-

cza, stanowić będzie czynnik współkreujący rozwój pasażerskich przewozów komuni-
kacyjno-turystycznych i spacerowo-rekreacyjnych, które mogą mieć na przykład cha-
rakter:

 – kilku- oraz wielogodzinnych rejsów spacerowych w obrębie poszczególnych miej-
scowości,

 – kilku- oraz wielodniowych rejsów wczasowo-urlopowych, połączonych ze zwiedza-
niem nabrzeżnych miejscowości, na statkach posiadających pełną bazę hotelową.

Wraz z  dokonującymi się w  Polsce przeobrażeniami, związanymi zwłaszcza 
z  członkostwem w  Unii Europejskiej, będzie wzrastać znaczenie pełnionych przez 
Odrę funkcji gospodarczych, w tym odrzańskiej turystyki wodnej, tym bardziej że geo-
grafi czne położenie granicznego odcinka Odry sytuuje je  na  skrzyżowaniu żeglar-
skich i pasażerskich dróg wodnych Europy. Stąd blisko jest do portów wybrzeża Bał-
tyku, a przez kanały Odra–Sprewa i Odra–Hawela, również do Berlina i dalej na za-
chód kontynentu.
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Funkcja przeciwpowodziowa

Czynna ochrona przeciwpowodziowa miast, wsi i osad nadrzecznych dolnego od-
cinka Odry sprowadza się przede wszystkim do zapobiegania powstawaniu powodzi 
zatorowych oraz zapewnienia swobodnego spływu wód roztopowych. Ochrona ta roz-
ciąga się od  jeziora Dąbie, które jest głównym odbiornikiem połamanej w czasie ak-
cji kry lodowej, w górę rzeki Odry, a od jej powodzenia zależy możliwość prowadzenia 
skutecznej akcji lodołamania na rzekach Warcie i Noteci.

Miejscem, w  którym w  pierwszej kolejności tworzy się stała pokrywa lodowa 
na odcinku dolnej Odry w czasie jej stopniowego kształtowania się, jest rejon Widu-
chowej (na 703–704 km), gdzie rzeka rozdziela się na dwa ramiona – Odrę Zachodnią 
i Odrę Wschodnią. Dalszy proces narastania stałej pokrywy lodowej odbywa się dro-
gą przesuwania się końcówki lodu w górę rzeki i jest przyśpieszany przez napływający 
lód podwodny i powierzchniowy, częściowo wciągany i wypychany prądem rzecznym 
pod i  nad utworzoną pokrywę lodową. Powstającej w  ten sposób pokrywie lodowej 
towarzyszy na ogół zator śryżowy lub śryżowo-lodowy, który – przegradzając w róż-
nym stopniu przekrój poprzeczny koryta rzeki – wywołuje lokalne piętrzenie wody. 
Wraz z przesuwaniem się końcówki stałej pokrywy lodowej w górę rzeki, szczególnie 
w miejscach, gdzie istnieją naturalne lub sztuczne przeszkody w swobodnym przepły-
wie wody, oraz w rejonach przewężenia lub poszerzenia przekroju poprzecznego rzeki, 
tworzą się kolejne zatory (rysunek 1).

Podstawowym zabiegiem profi laktycznym w ochronie przeciwlodowej na Odrze 
są prace regulacyjne, które, ujednolicając warunki przepływu i ruchu rumowiska, ogra-
niczają możliwość wystąpienia zatoru lodowego, tworzącego się w pierwszej kolejno-
ści wszędzie tam, gdzie te warunki zostają zachwiane. To właśnie zły stan techniczny za-
budowy regulacyjnej sprawia, że Odra z roku na rok staje się coraz bardziej zatorogen-
na. Skalę problemu pogłębia postępująca dekapitalizacja zabudowy hydrotechnicznej, 
która na poszczególnych pododcinkach charakteryzuje się różnym stopniem fi zyczne-
go zużycia obiektów oraz różnymi parametrami eksploatacyjnymi.

Warunki nawigacyjne na Odrze to kolejny problem właściwej ochrony przeciw-
lodowej, ponieważ z chwilą, kiedy zatory lodowe już się utworzą, jedynym narzędziem 
zdolnym skutecznie przeciwdziałać tym zagrożeniom staje się lodołamacz, pod warun-
kiem, że parametry drogi wodnej pozwolą mu na dotarcie do zatoru lodowego.

Niezależnie od miejsca lokalnego zagrożenia, każda akcja lodołamania na Odrze oraz 
na Warcie i Noteci musi rozpocząć się w Szczecińskim Węźle Wodnym i w ten rejon (to zna-
czy na jezioro Dąbie) musi zostać odprowadzona połamana kra lodowa z całej rzeki.
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Jeśli nie występują szczególne zagrożenia, to dziennie łamie się tyle lodu, ile bez 
niebezpieczeństwa zsuwu może odpłynąć poniżej 717,3 km (na odcinek rzeki znajdu-
jący się pod wpływem podgrzanych wód z Elektrowni „Dolna Odra” SA w Gryfi nie).

Rys. 1. Miejsca powstawania zatorów lodowych na granicznym odcinku Odry
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych RZGW Szczecin.
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Lodołamacze kierowane są w górę rzeki tak daleko, jak wymaga tego zakres zalo-
dzenia Odry oraz jak pozwalają na to aktualne w danym czasie parametry techniczne 
drogi wodnej (tabela 3).

Tabela 3. Zasięg stałej pokrywy lodowej na Odrze oraz udział polskich i niemieckich 
lodołamaczy w akcji lodołamania w latach 1990–2004

Lp. Rok
Zasięg 

pokrywy 
lodowej

Czas trwania 
akcji lodołamania

[dni]

Udział lodołamaczy 
w akcji

polskich niemieckich

1. 1990/1991 522,0–717,3 27 8 4

2. 1991/1992 684,0–717,3 7 6 2

3. 1992/1993 542,0–717,3 18 7 4

4. 1993/1994 661,0–717,3 30 8 4

5. 1994/1995 697,0–717,3 9 4 –

6. 1995/1996 345,0–717,3 63 8 6

7. 1996/1997 411,5–717,3 35 8 7

8. 1997/1998 685,0–717,3 15 7 –

9. 1998/1999 681,0–717,3 11 7 –

10. 1999/2000 673,0–717,3 6 3 4

11. 2000/2001 – 0 – –

12. 2001/2002 645,4–717,3 23 8 6

13. 2002/2003 559,5–741,6 19 7 7

14. 2003/2004 615,3–741,6 16 7 6

15. 2004/2005 703,3–730,5 0 0 0

16. 2005/2006 444,8–741,6 29 7 7

17. 2006/2007 0 0 0 0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych RZGW Szczecin.

Z uwagi na graniczny charakter dolnego odcinka Odry, akcję lodołamania prze-
prowadzają obie administracje, to jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szcze-
cinie i Urząd Wodno-Żeglugowy w Eberswalde. Do prowadzenia akcji administracja 
drogi wodnej korzysta z własnych wyspecjalizowanych służb oraz ze zorganizowanego 
systemu współpracy.
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Przedsięwzięcia inwestycyjne

W  wyniku wzajemnych ustaleń ekspertów, obie administracje granicznego od-
cinka Odry wypracowały porozumienie, które wiąże zamierzenia inwestycyjne na dro-
gach wodnych obu krajów, w tym na rzece Odrze. Uzgodnione rozwiązania w ogólnym 
ujęciu sprawdzają się do tego, że strona niemiecka włączy się do realizacji założeń Pro-
gramu dla Odry – 2006 7, wzdłuż swojego brzegu, a prace remontowo-modernizacyj-
ne zabudowy regulacyjnej granicznego odcinka Odry sfi nansowane zostaną przez każ-
dą ze stron na swoim brzegu i prowadzone będą do roku 2025 według następującego 
harmonogramu:

 – w latach 2010–2012 powinny zostać zlikwidowane dwa priorytetowe miejsca limi-
tujące:

 – Górzyca–Retwein (na 604–605 km),
 – Osinów Dolny/Hohenwutzen (na 656–659 km),

 – następnie do roku 2015 powinny zostać zlikwidowane kolejne cztery miejsca limi-
tujące:

 – Słubice/Frankfurt n. Odrą (na 581,0–585,7 km),
 – Kostrzyn/Kietz (na 613,5–614,7 km),
 – Gozdowie–Siekierki (na 645,5–654,0 km),
 – Osinów Dolny/Hohenwutzen (na 654–656 i 659–663 km).
W  tym okresie powinno również zostać zakończone zadanie Udrożnienie toru 

na jeziorze Dąbie.
Konieczność udrożnienia toru przez jezioro Dąbie podyktowana jest względa-

mi ochrony przeciwpowodziowej. Jezioro w trakcie akcji lodołamania ma za zadanie 
przyjmowanie kry lodowej spływającej rzeką Odrą. Kra lodowa gromadząca się na je-
ziorze musi również być odprowadzana w kierunku Zalewu Szczecińskiego. Odbywa 
się to przy użyciu lodołamaczy.

Po przeanalizowaniu obecnego stanu zabudowy regulacyjnej na polskim brze-
gu Odry Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie (RZGW) oszacował, 
że prace remontowo-modernizacyjne muszą objąć swym zasięgiem blisko 106 km od-
cinka Odry granicznej i  10  km odcinka toru wodnego na  jeziorze Dąbie w  Szcze-
cinie.

7 Ustawa z dnia 6 lipca 2001r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006” 
(DzU 2001, nr 98, poz. 1067).
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Ochrona przeciwpowodziowa

Realizacja zadań inwestycyjnych na  Odrze granicznej i  dolnej oraz na  jeziorze 
Dąbie przyniesie następujące efekty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej:
1. Po modernizacji zabudowy regulacyjnej Odry granicznej uzyskana zostanie mini-

malna głębokość gwarantowana – 1,80 m, niezbędna dla pracy polskich i niemiec-
kich lodołamaczy,

 – dla odcinka od ujścia Nysy Łużyckiej (542,4 km) do ujścia Warty (617,6 km) 
z  80-procentowym prawdopodobieństwem przekroczenia tej głębokości 
w roku,

 – dla odcinka od  ujścia Warty (617,6  km) do  miejscowości Widuchowa 
(704,1 km) z 90-procentowym (jw.) prawdopodobieństwem przekroczenia tej 
głębokości w roku.

2. Polepszone i ujednolicone zostaną warunki przepływu wód na Odrze granicznej, 
a  w  ten sposób zmniejszona zostanie liczba potencjalnych miejsc zatorogennych 
w okresie zalodzenia.

3. Po bagrowaniu (pogłębieniu) toru przez jezioro Dąbie ułatwiona zostanie skutecz-
niejsza praca lodołamaczy na jeziorze i sprawne odprowadzanie kry lodowej na Za-
lew Szczeciński, powodując większą zdolność do odbioru przez jezioro kry lodowej 
spływającej rzeką z rejonu objętego lodołamaniem.

Zrealizowane zadania wzmocnią ochronę przeciwpowodziową oraz bezpie-
czeństwo ludności zamieszkującej nadodrzańskie miasta i wsie położone w sąsiedz-
twie rzeki po obu stronach granicy. W powiązaniu z modernizacją systemu obwało-
wań oraz oczyszczeniem obszaru międzywala z zadrzewień powodujących utrudnie-
nia przy spływie wielkich wód zmniejszone zostanie ryzyko całorocznego wystąpie-
nia powodzi, co stanowi główny cel Programu dla Odry – 2006.

Efekty prac modernizacyjnych w ramach funkcji transportowej

Rozwój żeglugi śródlądowej gwarantuje utworzenie bezpiecznego, niezawodne-
go i  wielogałęziowego systemu transportowego województwa zachodniopomorskie-
go, kompatybilnego z systemem transportowym innych regionów i krajów Unii Euro-
pejskiej, jednocześnie zapewniającego pełne zaspokojenie potrzeb transportowych go-
spodarki narodowej. Jako jedna z gałęzi transportu zaplecza zespołu portowego ujścia 
Odry, żegluga śródlądowa podnosi ich zdolność konkurencyjną na  bałtyckim rynku 
portowym, zapewniając lepszą sprawność połączeń transportowych z zapleczem.
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Żegluga śródlądowa naturalnie wpisuje się w bogaty i zasobny w wodę region za-
chodniopomorski, zapewniając dostępność transportową oraz tworząc warunki do ak-
tywizacji gospodarczej nadodrzańskim miastom, osadom, portom i przystaniom. Po-
nadto tworzenie warunków do funkcjonowania i rozwoju żeglugi śródlądowej zgodne 
jest z głównymi kierunkami zrównoważonej polityki transportowej Wspólnoty Euro-
pejskiej, dążącej do zmniejszania degradacyjnego wpływu transportu na środowisko na-
turalne, między innymi przez wspieranie żeglugi śródlądowej wszędzie tam, gdzie może 
skutecznie konkurować z transportem samochodowym, który jest bardziej szkodliwy 
dla środowiska naturalnego.

Wnioski

1. Podstawowym zabiegiem profi laktycznym w ochronie przeciwlodowej na rzekach 
są prace regulacyjne, które – ujednolicając warunki przepływu – ograniczają w ten 
sposób możliwość wystąpienia zatoru lodowego, tworzącego się w pierwszej kolej-
ności tam, gdzie te warunki zostaną zachwiane.

2. Z chwilą, kiedy zatory lodowe już się utworzą, jedynym narzędziem zdolnym sku-
tecznie przeciwdziałać tym zagrożeniom na głównych rzekach kraju, w tym na rze-
ce Odrze, staje się lodołamacz, pod warunkiem że parametry drogi wodnej pozwo-
lą mu na dotarcie do zatoru lodowego.

3. Poprawa warunków prowadzenia akcji lodołamania na granicznym i dolnym odcin-
ku Odry wiąże się z koniecznością:

 – pogłębienia toru głównego na jeziorze Dąbskim w celu sprawniejszego groma-
dzenia na nim kry lodowej spływającej z odcinków rzeki objętych akcją lodoła-
mania, a następnie odprowadzania jej z jeziora na Zalew Szczeciński;

 – przebudowy mostu kolejowego na rzece Regalicy na 733,7 km, który ma zbyt 
niskie przęsło stałe (rzędna spodu konstrukcji wynosi 2,96 m przy stanie wiel-
kiej wody żeglownej – WWŻ), zmuszając lodołamacze do korzystania z przęsła 
zwodzonego, którego częstotliwość podnoszenia dostosowana jest do ruchu po-
ciągów na moście;

 – modernizacji zabudowy regulacyjnej rzeki w celu likwidacji miejsc zatorogen-
nych oraz poprawy głębokości tranzytowych, umożliwiających lodołamaczom 
dotarcie do zatorów lodowych.

4. Na granicznym i dolnym odcinku Odry występuje największa w Polsce koncen-
tracja przewozów żeglugi śródlądowej, w tym wykonywanych w relacjach mię-
dzynarodowych. Żegluga śródlądowa świadczy usługi przewozowe na  rzecz 
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zespołu portowego w Szczecinie, Policach i Świnoujściu, przeładowni zakłado-
wych oraz małych portów morskich Zalewu Szczecińskiego. W ramach obsłu-
gi zespołu portowego w okresie ostatnich pięćdziesięciu lat, udział żeglugi śród-
lądowej jako jedynej z  gałęzi transportu zaplecza był istotny i  kształtował się 
na poziomie 10,0%.

5. Pogarszające się warunki nawigacyjne (głębokości tranzytowe) na środkowym od-
cinku Odry swobodnie płynącej praktycznie wyeliminowały krajowe przewozy dłu-
gotrasowe żeglugi śródlądowej pomiędzy górnym i dolnym odcinkiem Odry. Jed-
nocześnie dobre powiązania z zachodnioeuropejską siecią dróg wodnych dolnego 
odcinka Odry (przez kanał Odra–Havela) przyczyniają się do rozwoju przewozów 
międzynarodowych, które ponad dwukrotnie przewyższają już przewozy wykony-
wane w relacjach krajowych przez żeglugę śródlądową.

6. Poprawa warunków funkcjonowania żeglugi śródlądowej uzależniona jest od wpro-
wadzenia postępu technicznego w  zakresie parametrów eksploatacyjnych drogi 
wodnej, w tym głównie:

 – głębokości tranzytowych na granicznym i dolnym odcinku Odry, aby w miej-
scach limitujących odpowiadały parametrom minimum III klasy drogi wodnej,

 – szerokości i wysokości przęseł żeglugowych mostów szczecińskiego węzła wod-
nego, aby odpowiadały parametrom Vb klasy drogi wodnej.

7. Właściwe zagospodarowanie wielofunkcyjnej infrastruktury rzeki Odry determi-
nuje możliwość właściwej realizacji wszystkich głównych celów Odrzańskiego Sys-
temu Wodnego.
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MÖGLICHKEITEN ZUR STEIGERUNG EINER WIRTSCHAFTLICHEN 
NUTZUNG DER ODER (AM BEISPIEL DER GRENZSTRECKE DER ODER 

UND DER UNTEREN ODER)

Zusammenfassung

In dem Beitrag wird ein mehrfunktionsbezogener Charakter der Oder dargestellt, indem die 
für die Oder wichtigsten Funktionen wie Transport, Sport und Touristik und Hochwasser-
abwehr detailliert erläutert werden. Darüber hinaus bekommt man Informationen über na-
tionale und internationale Bedingungen für die wirtschaft liche Entwicklung des Flusses, die 
durch die Notwendigkeit der Modernisierung von Nutzungsparametern der Wasserstraβe im 
deutsch-polnischen Grenzraum determiniert werden. Es werden auch wirtschaft liche Ge-
sichtspunkte präsentiert, die erreicht werden können, nachdem die an der Oder notwendigen 
Investitionsmaβnahmen ausgeführt sind.

Übersetzt von Krzysztof Woś
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KORYTARZE TRANSPORTOWE
W ŚWIETLE NOWYCH KONCEPCJI 

KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Znaczenie korytarzy transportowych dla rozwoju 
integracji gospodarczej Wspólnoty

Koncepcja korytarzy transportowych została uznana przez Wspólnoty Europej-
skie za  efektywne podejście metodologiczne i  jednocześnie praktyczny instrument 
w planowaniu rozwoju europejskiej sieci i połączeń transportowych łączących poszcze-
gólne europejskie regiony.

Korytarz transportowy jest to ciąg infrastruktury transportowej międzynarodo-
wego znaczenia, wzdłuż której przebiegają co najmniej dwie różne drogi transporto-
we o  odpowiednich parametrach techniczno-eksploatacyjnych, z  rozmieszczonymi 
na nich węzłami transportowymi (terminale intermodalne, porty morskie, centra lo-
gistyczne).

Do głównych cech korytarza transportowego można zaliczyć 1:
 – międzynarodowy charakter połączeń transportowych,
 – odpowiedni potencjał społeczno-gospodarczy regionów zlokalizowanych w kory-

tarzu – generujący popyt na usługi transportowe,

1 Zob. J. Wronka, Korytarze transportowe północ–południe, w: Dwa lata Polski morskiej w Unii Euro-
pejskiej, XXII Sejmik Morski, Szczecin 2007.
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 – zapewnienie dogodnego połączenia komunikacyjnego regionów, przez które prze-
biega korytarz, głównie pod względem odległości i czasu pokonywania oraz ceny,

 – możliwość obsługi dużych potoków ruchu o trwałym charakterze,
 – tworzenie zintegrowanych systemów i  łańcuchów transportowych na  płaszczy-

znach: techniczno-technologicznej, organizacyjno-prawnej i ekonomicznej itp.,
 – możliwości zastosowania technologii intermodalnych,
 – znaczenie pozatransportowe, w tym przede wszystkim oddziaływanie na układ prze-

strzenno-gospodarczy krajów i regionów oraz ich międzynarodowe powiązania.
Ujęcie sieci transportowej w korytarzach oznacza funkcjonowanie infrastruktu-

ry liniowej i punktowej różnych gałęzi i technologii transportowych w sposób zinte-
growany i komplementarny. Zasada wielogałęziowej komplementarności stwarza wa-
runki do:

 – efektywnego wykorzystania zdolności istniejącej infrastruktury,
 – planowania i fi nansowania rozwoju infrastruktury transportowej,
 – efektywnego zaspokajania potrzeb transportowych przez podaż usług transporto-

wych o wysokim poziomie jakościowym,
 – ograniczania degradacji środowiska naturalnego przez rozwój przyjaznych dla śro-

dowiska gałęzi i technologii transportu,
 – spójności krajowej i międzynarodowej sieci transportowej.

Dzięki wykorzystaniu efektu skali korytarze transportowe oferują wyjątkowe 
możliwości techniczno-eksploatacyjne i ekonomiczne dla optymalnego wykorzystania 
różnych gałęzi i technologii transportu w międzynarodowych łańcuchach transporto-
wych: lądowych, morsko-lądowych i lotniczych. Istotna jest możliwość łączenia ze sobą 
różnych form transportu oraz samych korytarzy w ramach kompleksowej usługi prze-
wozu towarowego „od drzwi do drzwi”, z wykorzystaniem dobrze zaprojektowanych 
terminali intermodalnych.

Usprawnienie efektywności infrastruktury wszystkich gałęzi transportu w ujęciu 
korytarzowym oznacza tworzenie korzystnych warunków do rozwoju międzynarodo-
wych intermodalnych łańcuchów transportowych: lądowych i morsko-lądowych.

Efektywny i zrównoważony rozwój transportu towarowego 
w Europie – nowe inicjatywy Komisji Europejskiej

W ostatniej dekadzie pojawiły się nowe wyzwania dla polityki transportowej oraz 
zjawiska i problemy w sektorze europejskiego transportu, w tym przede wszystkim:
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 – w wyniku rozszerzenia UE w latach 2004 i 2007 polityka transportowa zyskała wy-
miar ogólnoeuropejski, uwzględniając skutki globalizacji stosunków gospodarczych 
i społecznych;

 – wzrost zastosowania innowacyjnych technologii w transporcie;
 – wzrost presji na ochronę środowiska przed wpływem transportu, co powoduje ko-

nieczność integracji polityki transportowej i polityki ekologicznej;
 – stały wzrost zużycia energii przez transport, co powoduje konieczność integrowania 

celów polityki transportowej i energetycznej.

Wymienione zjawiska i problemy oznaczają konieczność zmiany podejścia euro-
pejskiej polityki transportowej, która musi sprostać nowym wyzwaniom o charakterze 
ogólnoeuropejskim, stojącym obecnie przez transportem.

Już w białej księdze z 2001 roku (Europejska polityka transportowa do 2010 roku: 
czas na podjęcie decyzji) uznano utworzenie kolejowej sieci towarowej w ramach koryta-
rzy transportowych za jeden z istotnych instrumentów ożywienia kolei w Europie i tym 
samym zrównoważenia europejskiego rynku transportowego.

Aby sprostać nowym wyzwaniom, należy wspierać rozwój kolejowych przewo-
zów towarowych, ponieważ dzięki temu będzie możliwe osiągnięcie podstawowego 
celu europejskiej polityki transportowej, jakim jest efektywny i zrównoważony euro-
pejski system transportowy.

Samochody ciężarówki wykorzystują autostrady, a pociągi towarowe powin-
ny mieć swoje korytarze transportowe – to nowe hasło Komisji Europejskiej ozna-
cza monogałęziowe podejście Komisji do koncepcji rozwoju międzynarodowych ko-
rytarzy transportowych. Ma ono polegać na promowaniu i rzeczywistym wspieraniu 
transportu kolejowego, który jest bardziej– niż transport drogowy – przyjazny dla śro-
dowiska naturalnego oraz zdrowia i życia człowieka.

W roku 2005 podpisano memorandum między Komisją Europejską a europej-
skimi towarzystwami kolejowymi w  sprawie wdrożenia Europejskiego Systemu Za-
rządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) w ciągu sześciu korytarzy kolejowych istot-
nych dla kolejowego ruchu towarowego w Europie, a mianowicie: A: Rotterdam–Ge-
nua; B: Sztokholm–Neapol; C: Antwerpia–Bazylea–Lyon; D: Walencja–Lyon–Lju-
bljana–Budapeszt; E: Drezno–Praga–Budapeszt i F: Aachen–Duisburg–Berlin–War-
szawa–Terespol. Korytarze te biegną przez 18 krajów i  obsługują przewozy towaro-
we na poziomie 135 mld tkm, to  jest 35% łącznych przewozów kolejowych w Euro-
pie. Do 2020 roku powinny one obsłużyć do 61% przyrostu przewozów towarowych, 
co oznacza wzrost przewozów o 3,4% rocznie.
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Głównym celem wdrożenia systemu jest stworzenie kompatybilnego systemu 
kontroli ruchu kolejowego w Europie, i tym samym rozwój bezpiecznego i swobodne-
go ruchu kolejowego w skali europejskiej.

Proces zgłaszania propozycji korytarzy dla systemu ERTMS zakończył się w 2007 
roku – 20 państw członkowskich, w tym Polska, zgłosiło propozycje przebiegu kory-
tarzy przez swoje terytoria. Wdrożenie nowego systemu wymaga podjęcia następują-
cych działań:

 – wytyczenie krajowych korytarzy dla przewozów towarowych i szybkich kolei,
 – uzgodnienie tych korytarzy z sąsiadami,
 – analiza potencjalnych „wąskich gardeł” w wyniku założonego rozwoju przewozów,
 – określenie koncepcji ruchu w  relacjach międzynarodowych oraz opracowanie ra-

mowych planów terminowych i fi nansowych,
 – analiza kosztów i korzyści dla określenia priorytetów, ustalenie okresu przechodze-

nia ze starej techniki do systemu ERMS dla optymalnego wykorzystania odcinków 
korytarza,

 – umowy z  kolejami sąsiednimi w  zakresie zasad prowadzenia ruchu, procedur 
na przejściach granicznych, planów wprowadzania.

Przewiduje się, że w przypadku każdego korytarza będzie istniała osobna struktu-
ra odpowiedzialna za jego zarządzanie oraz inwestowanie i sterowanie ruchem. Struktu-
ry te przyczynią się do optymalnego zagospodarowania zasobów fi nansowych przezna-
czonych na inwestycje, uproszczenia procedur administracyjnych i technicznych stoso-
wanych na granicach, zapewnienia większej ciągłości przewozów wykorzystujących infra-
strukturę przebiegającą przez różne państwa członkowskie oraz do zapewnienia łatwego 
dostępu operatorom międzynarodowych, kolejowych przewozów towarowych.

Komisja będzie wymagała od struktur zarządzających korytarzami opracowania 
planu inwestycji służących eliminacji „wąskich gardeł”, a  także harmonizacji i popra-
wie zdolności przepustowych infrastruktury, oraz zbada możliwość fi nansowania tych 
inwestycji ze środków dostępnych w ramach istniejących programów. Będzie także za-
chęcać struktury zarządzające korytarzami oraz podmioty zarządzające infrastrukturą 
do utworzenia, we współpracy z zainteresowanymi stronami, wydajnej i właściwie do-
stosowanej sieci terminali intermodalnych i stacji rozrządowych.

Prace nad wprowadzaniem ERTMS w europejskich korytarzach kolejowych na-
dających pierwszeństwo przewozom towarowym będą prowadzone pod kierownic-
twem europejskiego koordynatora.

Dla wdrożenia i eksploatacji systemu ERTMS przyznano na lata 2007–2013 bu-
dżet unijny w wysokości 500 mln EUR, w tym 250 mln na wyposażenie lokomotyw 
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oraz 250 mln na instalację urządzeń na istniejących liniach. Środki będą przyznawane 
na podstawie biznesplanów dla każdego korytarza.

Polska zgłosiła „swój” korytarz na bazie linii kolejowej E20: Rzepin–Warszawa–
Terespol, na podstawie przyjętego przez Radę Ministrów projektu Narodowego planu 
wdrażania systemu ERTMS w  Polsce, który będzie realizowany w  ramach programu 
operacyjnego Infr astruktura i środowisko. Dodatkowo, do 2013 roku, system ERTMS 
będzie stopniowo wdrażany na innych liniach kolejowych w Polsce, w tym między in-
nymi na następujących: E-30, E-65, E-59, C-E59 i E-75.

W roku 2006 opublikowano komunikat Komisji pt. Logistyka transportu towaro-
wego w Europie – klucz do zrównoważonej mobilności, w którym podkreślono koniecz-
ność podjęcia działań dla utworzenia sieci kolejowej ukierunkowanej na przewozy to-
warowe w ramach międzynarodowych towarowych korytarzy kolejowych.

W roku 2007 z kolei opublikowano komunikat Komisji pt. W kierunku sieci ko-
lejowej dającej pierwszeństwo przewozom towarowym 2, w którym stwierdzono, że sieć 
ta  ma  powstać na  bazie istniejącej transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T oraz 
na  bazie sześciu kolejowych korytarzy towarowych określonych jako priorytetowe 
we wdrażaniu systemu ERTMS. Proponowane w komunikacje instrumenty mają być 
wdrażane przede wszystkim w sześciu kolejowych korytarzach dla ERTMS, traktowa-
nych jako modelowe rozwiązanie, i mają się one stać głównym trzonem kolejowej sie-
ci towarowej w Europie.

W grudniu 2008 roku Komisja przyjęła propozycję rozporządzenia w sprawie two-
rzenia europejskiej sieci kolejowej dla ruchu towarowego 3. Została ona poprzedzona sze-
rokimi konsultacjami ze wszystkimi zainteresowanymi stronami oraz poparta przez Radę 
Ministrów WE i Parlament Europejski. W rozporządzeniu określono zasady tworzenia 
oraz organizacji europejskiej sieci kolejowej dla ruchu towarowego w ramach międzyna-
rodowych korytarzy kolejowych oraz zawarto szczegółowe wytyczne i wskazano środki 
do stworzenia i funkcjonowania tej sieci. Między innymi przewidziano procedurę i kry-
teria selekcji korytarzy, powołanie koordynatorów, środki prawne, techniczne i fi nansowe, 
ramowy zakres inwestycji w zakresie sieci i terminali intermodalnych, harmonogram wdra-
żania proponowanych środków. Rozporządzenie zawiera również wytyczne dla defi niowa-
nia sieci strategicznych intermodalnych terminali lądowych i wodnych (głównie w por-
tach morskich) o odpowiedniej zdolności obsługowej dla każdego korytarza.

2 W  kierunku sieci kolejowej nadającej pierwszeństwo przewozom towarowym, Komunikat Komisji 
do Rady i Parlamentu Europejskiego. KOM (2007) 608 wersja ostateczna. Bruksela, 18.10.2007. 

3 Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council concerning a European rail 
network for competitive freight. CEC, COM (2008)852 fi nal. Brussels, 11.12.2008. 

Korytarze transportowe...
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Rozporządzenie, po  wejściu w  życie, będzie obligowało państwa członkowskie 
i  zarządców infrastruktury kolejowej do  podjęcia stosownych działań na  podstawie 
przedłożonego Komisji planu tworzenia i wdrażania korytarzy kolejowych. Każdy ko-
rytarz ma być eksploatowany na terytorium co najmniej dwóch państw członkowskich 
i spełniać następujące warunki:

 – musi być częścią sieci TEN-T,
 – powinien charakteryzować się znaczącymi potokami ruchu (aktualnie i  poten-

cjalnie),
 – ma umożliwiać efektywny rozwój ruchu towarowego,
 – powinien być zasadny na bazie społeczno-ekonomicznej analizy,
 – musi mieć biznesplan i harmonogram wdrażania,
 – ma być zgodny z istniejącymi sieciami kolejowymi, w tym zwłaszcza z korytarzami 

ERTMS.
Rozporządzenie zawiera harmonogram tworzenia kolejowych korytarzy:

 – w ciągu roku po wejściu w życie rozporządzenia każdy kraj musi zgłosić co najmniej 
jedną propozycję korytarza z dokładną lokalizacją/przebiegiem,

 – w ciągu trzech lat po wejściu w życie rozporządzenia mają być między innymi po-
wołane instytucje odpowiedzialne za zarządzanie korytarzami; opracowany budżet; 
opracowane średnio- i  długoterminowe plany inwestycyjne (spójne z  inwestycja-
mi dla wdrażania systemu ERTMS); przydzielone trasy dla pociągów towarowych 
i ujednolicone, na poziomie międzynarodowym, stawki dostępu do infrastruktury 
kolejowej w tych korytarzach.

Przewidziane w rozporządzeniu środki prawne i fi nansowe mają być wdrożone 
we wszystkich korytarzach do stycznia 2015 roku, a Komisja będzie monitorowała pro-
ces tworzenia i funkcjonowania korytarzy co trzy lata.

Oprócz ujęcia monogałęziowego, polegającego na promowaniu rozwoju „kolejo-
wych korytarzy transportowych”, Komisja Europejska podjęła działania mające na celu 
utworzenie międzynarodowych intermodalnych korytarzy transportowych. Otóż, 
w 2007 roku Komisja przyjęła tak zwany pakiet logistyczny mający na celu uczynie-
nie transportu towarowego w UE bardziej efektywnym i zrównoważonym 4, obejmują-
cy następujące dokumenty: Plan działania w zakresie logistyki towarowej 5; komunikat 

4 Agenda UE w  sprawie transportu towarowego: Poprawa wydajności, integracyjności i  zrównoważe-
nia transportu towarowego w Europie, Komunikat Komisji, KOM (2007) 606 wersja ostateczna, Brukse-
la 18.10.2007.

5 Plan działania na rzecz logistyki transportu towarowego, Komunikat Komisji. KWE. KOM (2007) 
607 wersja ostateczna. Bruksela, 18.10.2007.
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Komisji o sieci kolejowej zorientowanej na przewozy towarowe; komunikat o europej-
skiej polityce portowej; dokument roboczy ekspertów Komisji W kierunku europejskiej 
przestrzeni transportu morskiego bez barier oraz dokument roboczy ekspertów Komisji 
o autostradach morskich.

Wspólnym celem tych inicjatyw jest promowanie innowacyjnych technologii in-
frastrukturalnych, rozwój nowoczesnych środków i technologii transportu, usprawnie-
nie zarządzania przewozami towarowymi, ułatwienie tworzenia intermodalnych łań-
cuchów transportowych, uproszczenie procedur administracyjnych i podniesienie ja-
kości usług transportowych przez wdrażanie łańcuchów logistycznych.

Każda z tych inicjatyw poświęcona jest osobnym zagadnieniom, jednak we wszyst-
kich przyjęto wspólne podejście charakteryzujące się skoncentrowaniem na  koryta-
rzach transportowych, promowaniem nowatorskich rozwiązań technicznych i organi-
zacyjnych w dziedzinach infrastruktury i środków transportu oraz uproszczeniem i uła-
twieniem funkcjonowania łańcuchów transportu towarowego.

Należy przy tym przypomnieć, że jednym z podstawowych celów polityki trans-
portowej WE jest zmiana struktury gałęziowej na europejskim rynku transportowym, 
oznaczająca przesunięcie części przewozów towarowych z drogi na transport kolejowy 
i wodny, w ramach „intermodalnych korytarzy transportowych nadających pierwszeń-
stwo przewozom towarowym”.

W przywoływanym Planie działań na rzecz logistyki transportowej wprowadzo-
no pojęcie „zielone korytarze”. Rozumie się przez nie korytarze transportu towarowe-
go charakteryzujące się niskim wpływem na ludzkie i naturalne środowisko, których za-
sadniczymi komponentami mają być dwie gałęzie transportu: kolejowy i wodny. Kon-
cepcja „zielonych korytarzy” jest wkładem do  integrowania zagadnień środowisko-
wych, energetycznych i bezpieczeństwa w planowaniu (rozwoju i modernizacji) i eks-
ploatowaniu infrastruktury sieci TEN-T.

Zielone korytarze transportowe będą odzwierciedlały koncepcję transportu 
zintegrowanego, która zakłada wzajemne uzupełnianie się żeglugi morskiej bliskie-
go zasięgu, kolei, żeglugi śródlądowej i  transportu drogowego, aby umożliwić wy-
bór transportu przyjaznego środowisku naturalnemu. Na trasie tych korytarzy będą 
znajdowały się odpowiednie obiekty przeładunkowe zlokalizowane w strategicznych 
miejscach (takich jak porty morskie, porty śródlądowe, stacje rozrządowe i inne właś-
ciwe terminale i urządzenia logistyczne). Mogą one także służyć do  testowania in-
nowacyjnych, przyjaznych środowisku jednostek transportowych oraz zaawansowa-
nych rozwiązań ITS.

Korytarze transportowe...
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W planie przyjęto następujący harmonogram:
 – Zdefi niowanie i  lokalizacja zielonych korytarzy transportowych oraz organizacja 

współpracy między władzami a przedsiębiorstwami logistyki transportu towarowe-
go, pozwalająca na rozpoznanie możliwych udoskonaleń, w celu zapewnienia właś-
ciwej infrastruktury dla transportu zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju – 
lata 2008–2009.

 – Wzmocnienie koncepcji zielonych korytarzy w priorytetach sieci TEN-T i w pro-
gramie pomocowym Marco Polo – do 2010 roku.

 – Stworzenie europejskiej towarowej sieci kolejowej, w tym między innymi zdefi nio-
wanie struktury korytarzy, powołanie struktur organizacyjnych i zarządczych oraz 
opracowanie biznesplanów dla każdego korytarza – do 2012 roku.

 – Wdrożenie programu NAIADES na rzecz transportu śródlądowymi drogami wod-
nymi – pełna realizacja do 2013 roku.

Implikacje inicjatyw Komisji dla promowania rozwoju 
środkowoeuropejskiego korytarza transportowego (CETC)

Polityczna inicjatywa utworzenia środkowoeuropejskiego korytarza transpor-
towego (CETC) została poparta przez sześć regionów, które w  kwietniu 2005 roku 
w  Szczecinie podpisały porozumienie: Skania (Szwecja), polskie województwa (za-
chodniopomorskie, lubuskie i  dolnośląskie), Hradec Kralove (Czechy) i  Bratysława 
(Słowacja).

Na  14 ministerialnej konferencji ministrów odpowiedzialnych za  planowanie 
przestrzenne i regionalne, poświęconej między innymi tematowi Sieci dla zrównowa-
żonego rozwoju przestrzennego kontynentu europejskiego. Mosty ponad Europą, uzna-
no, że korytarz CETC doskonale wpisuje się w planowaną sieć współpracy regionalnej 
w Europie (Lizbona 2006).

Ministrowie podkreślili, że korytarz CETC przyczyni się do lepszego zaspokoje-
nia potrzeb krajów skandynawskich poszukujących rynków zbytu, zrównoważy układ 
transportowy północ–południe i przyczyni się do szybszego rozwoju regionów w ko-
rytarzu.

Obecnie jednym z priorytetowych zadań sygnatariuszy porozumienia CETC jest 
włączenie do współpracy regionów w Chorwacji i Słowenii oraz regionu Wenecja (Ve-
neto) w północnych Włoszech, aby w ten sposób połączyć porty Świnoujście-Szczecin 
z regionem włoskim i portem Triest, a następnie z portami morskimi Turcji.
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Infrastruktura korytarza CETC na obszarze Polski stanowi pomost morsko-lądo-
wy między krajami skandynawskim a krajami środkowej i południowej Europy oraz ma, 
w szerszym ujęciu, decydujące znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego wszyst-
kich regionów, w tym i zachodniej Polski, zlokalizowanych w obszarze korytarza.

Potencjalnych szans rozwoju korytarza transportowego CETC należy upatry-
wać w prognozach rozwoju gospodarczego Polski i krajów skandynawskich; moderni-
zacji i rozbudowie polskiej sieci transportowej na kierunku północ–południe; realiza-
cji planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych w portach morskich Szczecin-Świnouj-
ście; polityce transportowej UE i Polski promującej rozwój intermodalnych rozwiązań 
transportowych oraz wzrastających wymogach ochrony środowiska w regionie Morza 
Bałtyckiego.

Uwzględniając ostatnie inicjatywy Komisji Europejskiej, celowe jest dążenie 
do  wpisania sieci infrastruktury liniowej i  punktowej zlokalizowanych w  korytarzu 
CETC do  zielonych międzynarodowych korytarzy transportowych. W  korytarzach 
tych mają być wdrażane zintegrowane intermodalne łańcuchy transportowe, obejmu-
jące przede wszystkim: transport wodny (żegluga morska bliskiego zasięgu i  żeglu-
ga śródlądowa) i transport kolejowy kolei oraz uzupełniająco transport drogowy, tak 
aby tworzyć korzystne warunki do zrównoważonego rozwoju transportu towarowego 
w ujęciu korytarzowym.

Jest to realna możliwość promowania rozwoju korytarza CETC, ponieważ obej-
muje on wszystkie podstawowe komponenty zielonych korytarzy transportowych, 
a mianowicie: sieć infrastruktury wszystkich gałęzi transportu łącznie z portami wod-
nymi, terminalami intermodalnymi i centrum logistycznym,

 – wpisuje się w inicjatywę autostrady morskiej,
 – umożliwia wdrożenie programu NAIADES na rzecz rozwoju transportu wodnego 

śródlądowego w ramach przedsięwzięcia Program dla Odry 2006,
 – zawiera komponent sieci kolejowej ukierunkowanej na transport towarów – w przy-

jętym przez Radę Ministrów RP Planie wdrażania systemu ERTMS w Polsce są dwie 
linie kolejowe zlokalizowane w korytarzu CETC.

Zdaniem autora, jest to jedyna i realna szansa dla rzeczywistego promowania roz-
woju korytarza CETC w świetle ostatnich inicjatyw i działań podejmowanych przez 
Komisję Europejską.

Korytarze transportowe...
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TRANSPORT CORRIDORS IN THE LIGHT OF NEW CONCEPT 
OF EUROPEAN COMMISSION

Summary

Th e concept of transport corridors is considered by European Commission as a eff ective methodo-
logical approach and practical instrument, to be used in planning the European transport network 
development, which connects and integrates the European regions.
Transport corridor consists of international infrastructure of two, at least, transport modes with 
high technical standards and parameters, covering transport routes and nodes. By  exploiting 
economies of scale, corridors off er unique technical and economic opportunities that make it 
attractive to optimally use the various modes of transport in a seamless door to door services, 
making use of well designed terminals.
Th e last policy initiatives of European Commission are focused on eff ective and sustainable 
freight transport development over Europe and include i.a.: Freight Logistics Action Plan and 
Communication on a freight-oriented rail network. A freight-oriented rail network will be cre-
ated on the base of existing Trans-European Transport Network (TEN-T) and 6 railway cor-
ridors for implementation of the European Railway Transport Management System (ERTMS). 
“Th e lorries use the motorways and the freight trains should have theirs transport corridors“ – 
the new idea of European Commission. In December 2008 Commission adopted the proposal 
for a Regulation concerning a European rail network for competitive freight, which establishes 
the framework for creation of international railway corridors. Th e Logistics Action Plan in-
troduces the notion of “green corridors”, i.e. freight transport corridors that are characterised 
by low impacts on the human and environment. Rail and waterborne transport modes are the 
essential components of these green corridors.
Taking into account the expected economic and foreign trade growth between Scandinavian 
and Central-East European countries there is promising potential for development of transport 
connections on the international transport corridors connecting Baltic and Adriatic regions. 
Development of transport infrastructure is precondition for taking favour of growing potential 
demand for transport services off ered by Central European Transport Corridor (CETC) and 
growth its competitiveness against “German” Baltic-Adriatic transport corridor. Th erefore there 
is and urgent need to include the CETC corridor into the European Green Transport Corridors 
followed by Polish government proposal submitted to European Commission.

Translated by Jerzy Wronka
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GESTIA TRANSPORTOWA W DOSTAWACH LNG 
Z PUNKTU WIDZENIA ARMATORA MORSKIEGO

Rynek przewozów LNG drogą morską 
– podstawowa charakterystyka

Przewozy skroplonego gazu ziemnego (LNG) drogą morską to  rynek specjali-
styczny, zamknięty, charakteryzujący się kilkoma bardzo ważnymi cechami. Jest to ry-
nek typu „projekt”, dla którego nie ma otwartego, konkurencyjnego rynku usług prze-
wozowych. Jest on bezpośrednio i  całkowicie kontrolowany przez gestorów ładun-
ku. Na obecnym etapie rozwoju praktycznie brakuje operatorów ładunków LNG. Jest 
to  również rynek umów długookresowych – standardowa umowa jest podpisywana 
na 15–20 lat. Z punktu widzenia liczby dostępnych opcji przewozowych (ograniczona 
liczba terminali za- i wyładunkowych) jest to rynek zamknięty. Oprócz tego bardzo ka-
pitałochłonny – bariera kapitału, i o wysokiej specjalizacji – bariera wiedzy.

Przewozy LNG drogą morską 
integralną częścią projektu LNG

Dla zobrazowania stopnia integracji działań związanych z określeniem i organiza-
cją gestii transportowej zostanie przedstawiona standardowa procedura postępowania 
pomiędzy kupującym a sprzedającym dla nowego projektu LNG.
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Na pierwszym etapie analiz ekonomicznych lub koncepcyjnych studiów projek-
tu – economic study (ES) lub conceptual engineering study (CES), sprzedający (ekspor-
ter) wykonuje następujące czynności:
1. Ocenia swoją zdolność produkcyjną w formie nowej lub rozbudowanej lądowej in-

stalacji skraplania gazu lub pływającego terminalu produkcji, składowania i przeła-
dunku LNG (fl oating production storage offl  oad – FPSO).

2. Określa założenia dla własnej gestii transportowej – sprzedającego (baza DES – de-
livered ex ship) lub kupującego (baza FOB – fr ee on board).

3. Przy założeniu uzyskania kontroli nad fl otą klasycznych gazowców LNG po stro-
nie sprzedającego analizowana jest zdolność transportowa wymagana przy założo-
nym wolumenie i relacji przewozowej oraz jej dopasowanie do przyjętych założeń 
technicznych.

Na tym samym etapie kupujący (importer) z kolei wykonuje analizę założeń dla 
gestii transportowej oraz – w zależności od przyjętej gestii transportowej – analizuje 
rozwiązania inwestycyjne:
1. Dla gestii na bazie DES – analizę budowy lądowego terminalu regazyfi kacji i skła-

dowania dostosowanego do przewozów statkami kupującego, lub
2. Przy założeniu własnej gestii transportowej (baza FOB), albo analizuje budowę:

 – lądowego terminalu regazyfi kacji i składowania, albo
 – pływającego terminalu przeładunku i regazyfi kacji gazu (off -shore receiving and 

re-gasifi cation terminal), w  obu przypadkach obsługiwanych przez własne ga-
zowce LNG.

Decyzja o sposobie organizacji transportu drogą morską (czyli gestii transporto-
wej) zapada więc na bardzo wczesnym etapie analiz przedprojektowych – analiz eko-
nomicznych bądź koncepcyjnych studiów projektu. Zazwyczaj prace te podejmuje się 
na cztery, pięć lat przed uruchomieniem projektu i stanowią przedmiot szeroko zakro-
jonych konsultacji pośród potencjalnych uczestników-stron projektu.

Następnym etapem jest podpisanie listu intencyjnego: heads of agreement (HOA), 
na bazie DES lub FOB, na sprzedaż gazu (w sytuacji, w której priorytetem jest kon-
trakt na gaz, a nie budowa instalacji) oraz wykonanie jego zobowiązań. Na tym wstęp-
nym etapie uzgodniania warunków kontraktu zakupu gazu, czyli podpisania listu in-
tencyjnego, sprzedający oraz kupujący określają, kto odpowiada za dostawę ładunku. 
Jest to pierwsze pisemne potwierdzenie podziału odpowiedzialności stron za organiza-
cję transportu drogą morską.

Większość podpisywanych obecnie listów intencyjnych (HOA), a w konsekwen-
cji kontraktów na  zakup gazu (sale and purchase agreement – SPA) zawieranych jest 
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na warunkach DES lub delivered ex ship, które zakładają, że to sprzedawca jest odpo-
wiedzialny za transport drogą morską. W związku z wieloletnią tradycją, że to sprze-
dający sprawują kontrolę nad środkami transportu, tylko niektórzy importerzy byli 
w stanie uzyskać własną gestię transportową. Na tym etapie obie strony zobowiązane 
są do wykonania:
a) studium wykonalności (feasibility study – FS),
b) określenia wpływu inwestycji na środowisko (environmental impact study – EIS),
c) przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej połączonej z uzyskaniem 

decyzji środowiskowych oraz pozwoleń na  budowę (fr ont end engineering design 
– FEED),

d) przeprowadzenia procedury przetargowej oraz podpisania listu intencyjnego 
w sprawie zapewnienia transportu drogą morską w przypadku strony odpowiedzial-
nej za transport drogą morską.

Zwyczajowo strona posiadająca gestię transportową w  ramach listu intencyjne-
go – już na cztery, pięć lat przed planowanym rozpoczęciem przewozów – podejmuje 
rozmowy w celu zaplanowania i zbudowania pełnego łańcucha logistycznego dostaw, 
niejednokrotnie projektując i budując statek dostosowany do danej trasy przewozowej, 
ograniczeń technicznych terminali, spodziewanego wolumenu czy specyfi cznych roz-
wiązań technicznych.

Spełnienie wszystkich wymienionych warunków pozwala stronom podjąć fi nal-
ne decyzje inwestycyjne (fi nal investment decision – FID) oraz podpisać odpowiednie 
kontrakty na zakup i sprzedaż gazu. Równolegle podpisywane są kontrakty na budowę 
terminali oraz – co z punktu widzenia prezentowanego artykułu jest najbardziej intere-
sujące – kontrakty na budowę lub zarząd komercyjny nad środkami transportu.

Tradycyjnie tonaż LNG był i  nadal jest budowany na  potrzeby i  na  podsta-
wie wcześniej podpisanego wieloletniego kontraktu na  zakup gazu. Praktycznie nie 
ma  podmiotów, które podjęłyby się budowy statku bez zapewnionego zatrudnienia 
i gwarantowanego przychodu.

Rynek przewozów LNG 
– stosowane rozwiązania gestii transportowej

Mamy do czynienia z następującymi rodzajami ryzyka dotyczącymi bazy zakupu 
gazu z punktu widzenia importera:
1. Ryzyko własne (baza FOB) – importer tworzy w  pełni zamknięty łańcuch do-

staw, opierając się na  tonażu, który pozostaje w  jego użytkowaniu. Rozwiązanie 
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to zostało zastosowane przez zaledwie kilka krajów, między innymi Francję i Japo-
nię. Są to kraje silne fi nansowo, pragnące utrzymać niezależność od dostawców i za-
chować opcję zakupu gazu z różnych źródeł. Rozwój rynku wymusił na nich jednak 
stopniowe odejście od tego podstawowego wariantu, na rzecz bardziej skompliko-
wanych rozwiązań.

2. Ryzyko obce (baza DES) – eksporter tworzy w pełni zamknięty łańcuch dostaw, 
wykorzystując tonaż pozostający pod jego kontrolą. Rozwiązanie to  jest obecnie 
najczęściej stosowane w istniejących oraz nowych projektach terminali eksportują-
cych LNG. Przykładami są następujące projekty:

 – Sonatrach, Algeria – statki SNTM Hyproc, Algeria,
 – NLNG, Nigeria – statki Bonny Gas Transport, Nigeria,
 – Qatar Gas, Katar – statki NAKILAT (QGTC), Katar,
 – Snohvit, Norwegia – statki BW Gas, Golar LNG, Norwegia.

3. Ryzyko własne plus ryzyko obce (FOB plus DES) – współcześnie rozwój zapotrze-
bowania na LNG wymusił dywersyfi kację źródeł gazu i stosowanych rozwiązań lo-
gistycznych. Strony preferują obecnie kombinacje rozwiązań FOB–DES lub DES–
FOB na podstawie wieloletniego, bazowego kontraktu (long term COA) oraz do-
datkowych kontraktów krótkoterminowych lub zakupów jednorazowych (zakupy 
typu spot). Przykładami są  tutaj następujące kraje importujące LNG: Francja – 
FOB–DES, Japonia – FOB–DES, Hiszpania – DES–FOB, Włochy – DES–FOB, 
Wielka Brytania – DES–FOB, Belgia – DES–FOB.

Rynek przewozów LNG – tonaż własny czy obcy?

W każdym z wymienionych przypadków – z punktu widzenia strony posiadającej 
gestię transportową (to jest eksportera lub importera) – będziemy mieć do czynienia 
z następującymi rozwiązaniami dotyczącymi uzyskania kontroli nad tonażem do prze-
wozu gazu:
1. Budowa i wykorzystanie własnego tonażu wybudowanego na potrzeby danego kon-

traktu. Statek może być sfi nansowany i wybudowany samodzielnie bądź w ramach 
umowy (współudziału) z wielkimi koncernami olejowymi, bankami, operatorami 
tonażu czy fi rmami handlowymi, przy zachowaniu większościowego udziału gesto-
ra ładunku.

2. Wieloletnia dzierżawa tonażu obcego wybudowanego na potrzeby danego kontrak-
tu. Statek może być sfi nansowany i wybudowany w dowolnej formie współudziałów 
przy zachowaniu mniejszościowego udziału gestora ładunku.
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3. Wieloletnia dzierżawa tonażu obcego wybudowanego samodzielnie przez podmiot 
obcy na podstawie wieloletniej umowy dzierżawy z gestorem ładunku, przy braku fi -
nansowego udziału z jego strony, poza udzieleniem gwarancji w formie wieloletniej 
umowy dzierżawy na czas (umowa time charter).

4. Krótkoterminowa dzierżawa tonażu obcego dostępnego na  rynku (dla ładunków 
startowych instalacji, dla krótkookresowych zapotrzebowań) wraz z działalnością 
operatorską dużych gestorów ładunków LNG (arbitraż).

5. Jednorazowy zakup partii ładunku na bazie DES (umowa dzierżawy statku na czas 
nieprzekraczający dwóch, trzech miesięcy, na  potrzeby wykonania pojedynczego 
przewozu).

Rynek przewozów LNG 
– defi nicja armatora morskiego

Specyfi ka przewozów LNG powoduje, że klasyczny model otwartego rynku prze-
wozów drogą morską nie znajduje zastosowania. Powstaje więc podstawowe pytanie 
o współczesną defi nicję armatora w dobie zlecania części lub nawet całości działalności 
(operowania tonażem) podmiotom obcym (outsourcing, off -shoring). Obecnie mamy 
do czynienia na tym rynku z następującymi podmiotami:

 – właściciel rejestrowy – bardzo często niebędący własnością pojedynczego podmio-
tu, lecz konsorcjum wielu stron fi nansujących budowę fl oty i posiadających udziały 
w całym przedsięwzięciu, fi nalnie zlecających poszczególne rodzaje działalności wy-
specjalizowanym fi rmom, to znaczy:

 – właściciel bare-boat – jest to podmiot przejmujący statek w pełen zarząd od właści-
ciela rejestrowego na podstawie bare-boat charter party; zazwyczaj pełni on funkcję 
celowego wehikułu rozliczeń fi nansowych: właściciel bare-boat zleca zarząd tech-
niczny, załogowy oraz komercyjny kolejnym podmiotom:

 – operatorowi technicznemu statku – jest to  wyspecjalizowana fi rma zarządzająca 
statkiem pod względem technicznym oraz zapewniająca wyspecjalizowaną załogę, 
czasami też go ubezpieczająca, oraz fi nalnie:

 – operatorowi komercyjnemu statku, czyli w przypadku przewozów LNG – właści-
cielowi ładunku operującemu statkiem na podstawie albo umowy o zarząd (bene-
fi ciary owners na podstawie commercial management agreement), albo wieloletniej 
dzierżawy na czas (time charter owners na podstawie time charter party).

Proste ujęcie pojęcia armator przestało właściwie odzwierciedlać współczesne 
rozwiązania. Obecnie już go nie używamy bez uściślenia pełnionej przez dany podmiot 

Gestia transportowa w dostawach LNG...



258 Piotr Cichocki

funkcji. Aby właściwie przedstawić występujące na  rynku rozwiązania organizacji 
transportu LNG drogą morską, musimy wziąć pod uwagę, że dotychczasowa działal-
ność armatorska jest wykonywana obecnie przez trzy, cztery lub nawet pięć różnych 
podmiotów, posiadających różnych właścicieli, powiązania kapitałowe, często znajdu-
jące się w różnych krajach.

Modele struktury armatorskiej w przewozach LNG

Tonaż własny gestora ładunku
Najprostszym rozwiązaniem jest sytuacja, w której jeden podmiot pełni wszyst-

kie funkcje: jest jednocześnie właścicielem rejestrowym, operatorem technicznym i ko-
mercyjnym. Model ten stosuje obecnie kilku eksporterów i jeden importer. Są to naro-
dowe (czytaj rządowe) koncerny:

 – Firma MISC BHD w Malezji operująca własnym tonażem przy realizacji przewo-
zów z Malezji. Jest to obecnie największy właściciel rejestrowy statków LNG: 28 
jednostek (stan na luty 2009).

 – Firma SNTM-Hyproc Algeria, która w  imieniu algierskiego koncernu Sonatrach 
operuje własnym tonażem, realizując sprzedaż LNG z Algierii.

 – Firma National Gas Shipping ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich posiadająca 
osiem statków (eksport LNG na bazie DES).

 – Importer, który skoncentrował wszystkie rodzaje działalności operatorskiej w jed-
nym ręku, Francja i fi rma Gaz de France (GDF Suez) importująca gaz do Francji.

 – Drugim podstawowym wariantem jest sytuacja, w której właściciel ładunku, będąc 
jednocześnie samodzielnym właścicielem rejestrowym tonażu i zachowując zarząd 
komercyjny, oddaje statek w zarząd techniczny wyspecjalizowanemu, obcemu pod-
miotowi na bazie technical management agreement (baza DES lub FOB). Przykła-
dami takich rozwiązań są następujący właściciele rejestrowi:

 – Qatar Gas Transportation Company (QGTC): statki oddane w zarząd techniczny 
do fi rmy STASCO UK,

 – NLNG – Nigeria LNG, Bonny Gas Transport – w sumie 20 jednostek w obcym za-
rządzie technicznym,

 – Brunei LNG – 8 jednostek,
 – Australia LNG – 7 statków,
 – Oman LNG – 5 statków.
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Tonaż własny operatora tonażu
Kapitałochłonność budowy, niszowy charakter przewozów oraz wysoki ro-

dzaj specjalizacji statków LNG – wszystkie wymienione elementy powodują, że jedy-
nie najsilniejsi fi nansowo klasyczni właściciele i operatorzy statków są w stanie samo-
dzielnie ponieść koszty fi nansowania budowy statku oraz zarządzania nim technicznie. 
Obecnie cena standardowego statku o wielkości 160 000 cbm z dostawą po roku 2011 
to koszt około 233 mln USD.

Przykładów sytuacji, w  których klasyczny, niezależny operator tonażu jest sa-
modzielnym właścicielem rejestrowym oraz zarządcą technicznym oddającym statek 
w  dzierżawę gestorowi ładunku na  bazie time charteru, jest kilkanaście. Do  najwięk-
szych należą:

 – Teekay LNG, UK – 14 statków,
 – Golar LNG, Norwegia – 12 statków,
 – BW Gas, Norwegia – 11 statków,
 – BP Shipping, Wielka Brytania – 8 statków
 – Hyundai Merchant Marine, Południowa Korea – 7 statków,
 – K Line, Japonia – 6 statków,
 – SK Shipping, Południowa Korea – 6 statków,
 – Shell Shipping – 5 statków,
 – Korea Line, Południowa Korea – 4 statki,
 – Hanjin Shipping, Południowa Korea – 4 statki,
 – A.P. Moller Maersk LNG, Dania.

Wszyscy ci operatorzy fl oty (z wyjątkiem jednego), zanim podjęli decyzję o za-
mówieniu, sfi nansowaniu i budowie danego statku, mieli podpisany wcześniej wielo-
letni kontrakt gwarantujący zatrudnienie i określony przychód fi nansowy uzasadniają-
cy podjęcie inwestycji.

Tonaż własny wielu stron projektu
Najbardziej skomplikowanym, a  obecnie najczęściej stosowanym rozwiązaniem 

jest utworzenie przez właściciela rejestrowego (odpowiedzialnego za budowę statku), 
specjalnie w tym celu, spółki joint venture lub innej formy współudziału kilku podmio-
tów (gestorzy ładunku, wielkie koncerny olejowe, operatorzy fl oty dysponujący know-
-how), które to podmioty, stając się właścicielem rejestrowym, pośrednio kontrolują za-
równo zarząd techniczny, jak i zarząd komercyjny. Zazwyczaj oddają one statek w za-
rząd techniczny jednemu z udziałowców budowy statku, podczas gdy inny udziałowiec 
jest operatorem komercyjnym. Przykładami są  fi rmy: QatarGas z  Kataru; podmioty 

Gestia transportowa w dostawach LNG...
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właścicielskie tworzone w  ramach projektu Tangguh LNG w  Indonezji (konsorcja 
NYK, Japonia z Sovcomfl otem, Rosja czy K Line, Japonia z PT Meratus Line, Indo-
nezja) czy japońskie konsorcja ( J 3 Consortium, J 4 Consortium, J 5 Consortium). 
Innym przykładem są  inwestycje w  pojedyncze statki, takie jak „Cygnus Passage” 
(145 400 cbm wybudowany w 2009 roku), którego właścicielem rejestrowym jest fi rma 
należąca do Tokyo Electric Power Co. (japońska fi rma odbiorcy gazu), operator technicz-
ny statku (fi rma NYK, Japonia) oraz dom traderski (Mitsubishi Corp., Japonia) jako in-
westor fi nansowy. Jeszcze inny przykład to statek „Barka” (153 000 cbm wybudowany 
w 2009 roku), którego właścicielem jest fi rma należąca w 51% do Osaka Gas, Japonia 
(kupujący), w 40% do Oman Shipping Company (sprzedawca gazu) oraz w 6% i 3% 
do operatorów technicznych statku, odpowiednio: NYK, Japonia i K Line, Japonia.

Podsumowanie

Flota statków LNG – właściciele rejestrowi
Z przedstawionego opracowania wyłania się skomplikowany obraz rynku LNG. 

Obecnie za armatorów można uznać co najmniej trzy podmioty: właściciela rejestrowe-
go (bardzo często mamy tu do czynienia z wieloma udziałowcami), operatora technicz-
nego oraz operatora komercyjnego (gestora ładunku). Rozpatrując fl otę statków LNG 
z punktu widzenia właścicieli rejestrowych, można zauważyć, że 302 statki (stan na luty 
2009 roku) są w posiadaniu tylko 61 podmiotów-właścicieli rejestrowych, przy czym 
20 największych, samodzielnych właścicieli kontroluje 67% stanu ilościowego fl oty 
(203 statki na 302 ogółem). Świadczy to o tym, że fl ota jest skupiona w rękach niewie-
lu silnych fi nansowo podmiotów właścicielskich. Pozostałe 41 podmiotów to konsor-
cja wielu udziałowców, każde z nich ma nie więcej niż pięć statków.

Flota statków LNG – właściciele rejestrowi – powiązania kapitałowe
Analiza powiązań kapitałowych wykazuje, że  choć zaledwie 17 właścicieli reje-

strowych (28%) to podmioty niezależne od gestorów ładunku (niezależni operatorzy 
tonażu), to właśnie oni są właścicielami prawie połowy statków. Z punktu widzenia ty-
tułu własności połowa fl oty pozostaje w rękach gestorów ładunku, a druga połowa – 
w rękach bardzo ograniczonej grupy 17 niezależnych właścicieli tonażu.

Operator techniczny – powiązania kapitałowe
Skupiając się na tonażu powyżej 75 000 cbm pojemności ładunkowej, zauważymy, 

że na ogół prawie 32 liczących się fi rm, operujących technicznie statkami LNG (stan 
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na czerwiec 2009), większość operatorów (20) nie jest powiązana kapitałowo z gesto-
rem ładunku. Operują oni jednak aż 63% światowej fl oty LNG. Firmy powiązane z ge-
storem ładunku obsługują 23% światowej fl oty. Dziewięć największych podmiotów 
– na ponad 30 fi rm świadczących usługi operatora technicznego – operuje 60% fl oty 
(170 statkami). Dowodzi to bardzo wysokiego poziomu konsolidacji oraz specjalizacji 
rynku, na którym bariera wiedzy ustawiona jest bardzo wysoko.

Szczegółowa analiza światowej sytuacji, jeśli chodzi o komercyjny tonaż (dostawy 
DES lub FOB), przekracza ramy niniejszej publikacji. Biorąc jednak pod uwagę – wy-
soce reprezentatywne dla rynku – dostawy nowo wybudowanego tonażu LNG powy-
żej 10 000 cbm w roku 2008, należy stwierdzić, że na w sumie wybudowane i oddane 
do eksploatacji 53 statki:

 – eksporterzy (baza DES) kontrolują 39 statków (74%),
 – importerzy (baza FOB) kontrolują osiem statków (15%), przy czym GDF SUEZ, 

Francja wybudował jeden statek, podmioty koreańskie – dwa, fi rma z Tajwanu – 
dwa, fi rmy z Chin – dwa oraz z Japonii – jeden. Pięć statków zostało wybudowanych 
bez (aktualnie) zabezpieczonego zatrudnienia plus jeden statek na wewnętrzne po-
trzeby przewozów w Japonii. Dowodzi to, że obecnie mamy do czynienia z prze-
wagą kontraktów sprzedaży gazu na bazie DES, gdzie to sprzedający kontrolują to-
naż LNG (74% tonażu oddanego do eksploatacji w 2008 roku). Choć znaczących 
to jednak na świecie jest zaledwie kilku importerów kontrolujących tonaż ( Japonia, 
Korea, Tajwan, Francja oraz wkrótce Chiny), w pozostałej części są to statki albo 
bezpośrednio, albo pośrednio kontrolowane przez sprzedającego.

 – Podsumowując, należy zauważyć, że  ten rozwinięty rynek – choć bardzo szyb-
ko zwiększa swój wolumen przewozów – pozostaje zdecydowanie zamknięty dla 
ograniczonej grupy podmiotów. Biorąc pod uwagę powiązania kapitałowe, po-
łowa fl oty należy do  gestorów ładunku, a  połowa do  niepowiązanych operato-
rów tonażu, pomimo to rynek jest bardzo skonsolidowany, gdyż 1/3 właścicieli 
ma 2/3 fl oty. Obecnie (za wyjątkiem Chin) żadne zamówienie na nowy tonaż nie 
pochodzi od podmiotu, który byłby nowicjuszem w tym segmencie rynku. Ten 
specjalistyczny rynek usług zarządzania technicznego fl otą – pomimo wysokiego 
stopnia swojego rozwoju – od ponad 50 lat pozostaje ekskluzywnym klubem kil-
kunastu wielkich podmiotów, w którym dziewięć fi rm zarządza technicznie 60% 
fl oty światowej. Na ponad 300 statków jest zaledwie około 30 liczących się opera-
torów technicznych i choć większość z nich nie jest powiązana z gestorem ładun-
ku, nadal stanowi to ogromną barierę kapitału i wiedzy dla nowych i niedoświad-
czonych graczy.

Gestia transportowa w dostawach LNG...
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Biorąc pod uwagę gestię transportową, leży ona praktycznie w  ręku sprzedaw-
cy na bazie DES (około 75% rynku). Jedynie importerzy posiadający już własny tonaż 
są w stanie podejmować działania zmierzające do utrzymania lub zwiększenia swojej 
fl oty. Obecnie poza Chinami nie ma importera bez doświadczenia w transporcie mor-
skim LNG, który starałby się o własną gestię transportową. Analiza rozwiązań stosowa-
nych przez bezpośrednio zainteresowane strony wskazuje, że preferują one bezpieczeń-
stwo i wiarygodność usług świadczonych przez fi rmy już istniejące na rynku nad ofer-
tą nowicjuszy.

DIVISION OF RESPONSIBILITIES IN LNG MARITIME 
TRANSPORTATION – SHIP OWNERS POINT OF VIEW

Summary

Article presents basic characteristics of LNG maritime transportation. Decision making proc-
ess on maritime transportation arrangement is shown by analyzing standard procedure of LNG 
project planning. Article presents practical solutions on division of responsibilities between 
Seller and Buyer in LNG maritime transportation project (DES “Delivered Ex Ship” versus 
FOB “Free On Board”). By providing relevant market based examples article describes options 
available to parties responsible for arrangement of LNG transportation taking into account dif-
ferent sourcing of transportation means, i.e. own, managed or chartered LNG ships. Article 
diff erentiates ships ownership structure into separate areas of responsibilities i.e. registry, legal, 
fi nancial, insurance, technical and commercial operations. Article discusses practical LNG ships 
management structures used taking into account positions of registered owners, technical man-
agers and commercial operators, as well as their ownership structure. Article summarizes LNG 
ships market existing ownership structures by analyzing its condition from distinct and separate 
points of view of registered owners, technical operators and commercial managers (i.e. position 
of Seller or Buyer).

Translated by Piotr Cichocki
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OCENA DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ

Budowa terminalu LNG 
– zadania niezbędne do wykonania

Uruchomienie morskiego terminalu LNG wiąże się z realizacją wielu zadań in-
westycyjnych, wyposażeniowych, szkoleniowych i legislacyjnych. Każde zadanie jest 
oddzielnym problemem, często wymagającym przeprowadzenia specjalistycznych 
badań. Jednocześnie zadania te muszą być ze sobą ściśle zsynchronizowane. Można 
rozróżnić cztery rodzaje zadań niezbędnych przy budowie i uruchomieniu termina-
li LNG. Są to:

 – zadania inwestycyjne związane z budową portu, stanowiska przeładunkowego, lą-
dowej części terminalu oraz sieci przesyłowej,

 – zadania związane z wyposażeniem portu w odpowiednie holowniki, statki i systemy 
pożarnicze oraz systemy nawigacyjne,

 – zadania szkoleniowe załogi w  zakresie bezpieczeństwa i  eksploatacji terminalu 
LNG,

 – zadania legislacyjne związane z opracowaniem przepisów i procedur eksploatacyj-
nych oraz awaryjnych, jak również przeprowadzenia atestacji terminalu LNG.
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Inwestycje portowe przy budowie terminalu LNG 
w Świnoujściu

Zadania inwestycyjne związane z budową terminalu LNG można podzielić na:
a) zadania związane z budową części portowej terminalu obejmujące:

 – wytyczenie i modernizację podejściowych dróg wodnych,
 – budowę portu,
 – budowę stanowisk przeładunkowych;

b) zadania związane z budową części lądowej terminalu obejmujące:
 – budowę zbiorników magazynowych,
 – budowę systemu rozładunkowego gazowców,
 – budowę systemu regazyfi kacji;

c) zadania związane z budową sieci przesyłowej gazu łączącej terminal LNG z syste-
mem gazowym kraju.

Poniżej zostaną przeanalizowane zadania inwestycyjne związane z  częścią por-
tową terminalu LNG w Świnoujściu. Proces badań dotyczących lokalizacji terminalu 
oraz określenia parametrów podejściowych dróg wodnych, portu i stanowisk rozładun-
kowych można podzielić na następujące zadania:

 – wybór lokalizacji terminalu LNG,
 – optymalizacja parametrów torów podejściowych i akwenów portowych terminalu 

LNG w aspekcie bezpieczeństwa nawigacji,
 – określenie parametrów projektowanych stanowisk przeładunkowych LNG w aspek-

cie bezpieczeństwa cumowania i postoju gazowców LNG.
Wybór lokalizacji terminalu LNG w rozpatrywanym rejonie sprowadza się do na-

stępującego algorytmu postępowania.
1. Opracowanie założeń budowy terminalu LNG, w wyniku których zostaną określo-

ne podstawowe parametry planowanego terminalu.
2. Określenie realnych wariantów lokalizacji terminalu LNG oraz oszacowanie kosz-

tów ich budowy.
3. Wybór optymalnego wariantu lokalizacji terminalu LNG przy zastosowaniu kryte-

rium minimalizacji ryzyka nawigacyjnego.
4. Wybór optymalnego wariantu lokalizacji terminalu LNG przy zastosowaniu kryte-

rium minimalizacji ryzyka ekonomicznego.
5. Wybór najkorzystniejszego wariantu lokalizacji terminalu LNG w rozpatrywanym 

rejonie.
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Badania dotyczące wyboru optymalnej lokalizacji terminalu LNG przeprowa-
dzono na  podstawie kryterium minimalizacji ryzyka ekonomicznego, wykorzystując 
wyniki badań symulacyjnych. Stwierdzono, że  ryzyko ekonomiczne jest dwukrotnie 
niższe dla lokalizacji świnoujskiej 1:

 – Port Świnoujście: ryzyko ekonomiczne Re ≈ 0,8 mln USD/rok,
 – Port Północny w Gdańsku: ryzyko ekonomiczne Re ≈ 1,6 mln USD/rok.

Porównując realne warianty lokalizacji terminalu LNG na  wybrzeżu polskim 
przy wykorzystaniu metod ryzyka nawigacyjnego i ekonomicznego określono, że naj-
bezpieczniejszym miejscem jego lokalizacji jest port zewnętrzny w Świnoujściu.

Optymalne parametry torów podejściowych, wejść do  portu i  basenów porto-
wych terminali LNG określane są przy wykorzystaniu symulacyjnych metod optyma-
lizacji. W tych metodach kryterium optymalizacji jest koszt budowy i eksploatacji ter-
minalu LNG (torów podejściowych i akwenów portowych terminalu), natomiast pod-
stawowym warunkiem jest bezpieczeństwo nawigacji. Wybór metody symulacji przy 
optymalizacji parametrów dróg wodnych zależy od wykonywanego manewru i związa-
nego z nim rodzaju drogi wodnej. W terminalach LNG rozróżnia się określone rodzaje 
dróg wodnych i związanych z nimi manewrów, co zaprezentowano w tabeli 1.

Tabela 1. Rodzaje dróg wodnych i typów manewrów

Rodzaj drogi wodnej Typ manewru
 – podejściowy tor wodny  – przejście torem

 – odcinek prostoliniowy
 – zakole

 – wejście do portu  – manewr wejścia do portu
 – obrotnica  – manewr obracania
 – basen portowy z nabrzeżami  – cumowanie, odcumowanie

Źródło: opracowanie własne.

Do  określenia parametrów wymienionych rodzajów dróg wodnych stosowane 
są metody symulacyjne. Należy przy tym zaznaczyć, że badania prowadzone przy wy-
korzystaniu symulacyjnych modeli autonomicznych, pracujących w czasie przyspieszo-
nym, są mniej czasochłonne i kosztochłonne od badań przeprowadzonych z użyciem 
modeli nieautonomicznych pracujących w  czasie rzeczywistym. Dokładność modeli 

1 S. Gucma, Wybór optymalnej lokalizacji terminalu LNG na wybrzeżu polskim, „Inżynieria Morska 
i Geotechnika” 2008, nr 2.
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autonomicznych pozwala jednak na zastosowanie ich tylko do badań prostych manew-
rów, na przykład manewru przejścia torem wodnym 2. 

Rys. 1. Wyniki badań symulacyjnych wejścia gazowca typu Q-fl ex do portu zewnętrznego 
w Świnoujściu przedstawione w postaci pasów ruchu

Źródło: opracowanie własne.

2 S. Gucma i in., Symulacyjne metody badań w inżynierii ruchu morskiego, Akademia Morska w Szcze-
cinie 2008.
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Biorąc to  pod uwagę do  optymalizacji parametrów dróg wodnych terminalu 
LNG zastosowane zostały różne modele symulacyjne:

 – model autonomiczny (pracujący w czasie przyspieszonym) dla podejściowych to-
rów wodnych,

 – model nieautonomiczny (pracujący w czasie rzeczywistym) dla wejścia do portu, 
obrotnicy i basenu portowego.

Stanowisko przeładunkowe LNG musi zapewniać bezpieczeństwo cumowania, 
postoju i przeładunku gazowców. Jego parametry zależą od wielkości przewidzianych 
do eksploatacji gazowców LNG oraz od warunków nawigacyjnych panujących w da-
nym basenie portowym. Parametry są określane przy wykorzystaniu kryteriów bezpie-
czeństwa cumowania i postoju przewidzianych tam do eksploatacji gazowców LNG, 
nazywanych statkami „charakterystycznymi”.

Zapewnienie bezpieczeństwa cumowania i  postoju przy trzech rodzajach kon-
strukcji hydrotechnicznych stosowanych przy projektowaniu stanowisk przeładunko-
wych zapewniają systemy: cumowniczy i odbojowy.

Opracowana metoda optymalizacji kształtu i parametrów portu polega na prze-
prowadzeniu:

 – analizy realnych wariantów lokalizacji opracowanych przez różne zespoły badawcze 
(określenie kryteriów porównania wariantów),

 – wyboru najkorzystniejszego realnego wariantu lokalizacji, który będzie optymali-
zowany,

 – optymalizacji parametrów portu przy wykorzystaniu specjalnie opracowanej symu-
lacyjnej metody optymalizacji (rysunek 1).

Inwestorem portu zewnętrznego w Świnoujściu jest Urząd Morski w Szczecinie. 
Ta część inwestycji (rysunek 2) obejmuje następujące zadania:

 – budowę falochronu osłonowego portu zewnętrznego,
 – budowę akwenów portu zewnętrznego,
 – modernizację toru podejściowego do portu.

Dla realizacji zadań związanych z  budową portu zewnętrznego w  Świnoujściu 
przewidziano następujący harmonogram:

 – projekt wykonawczy, niezbędny do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane – listo-
pad 2009,

 – planowany termin ogłoszenia przetargu – grudzień 2009,
 – rozstrzygnięcie przetargu i rozpoczęcie prac budowlanych – kwiecień 2010,
 – zakończenie budowy – grudzień 2012.
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Rys. 2. Kształt falochronu osłonowego
Źródło: opracowanie własne.

Inwestorem stanowiska rozładunkowego LNG jest Zarząd Morskich Portów Szcze-
cin i Świnoujście (ZMPSŚ). Ta część inwestycji obejmuje następujące zadania (rysunek 3):

 – budowę i wyposażenie nabrzeża dalbowego (systemy: cumowniczy i dalbowy itp.),
 – budowę i wyposażenie systemu rozładunkowego (platforma rozładunkowa, estaka-

dy rurociągowe itp.).
Dla realizacji zadań związanych z budową statkowego stanowiska rozładunkowe-

go przewidziano następujący harmonogram:
 – projekt wykonawczy niezbędny do ogłoszenia przetargu na budowę stanowiska roz-

ładunkowego – kwiecień 2010,
 – rozstrzygnięcie przetargu i rozpoczęcie prac – grudzień 2010,
 – zakończenie budowy – grudzień 2012.
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Rys. 3. Stanowisko przeładunkowe LNG w porcie zewnętrznym w Świnoujściu
Źródło: opracowanie własne.

Wyposażenie portu zewnętrznego w Świnoujściu

Wyposażenie portu zewnętrznego w Świnoujściu, w którym zostanie zbudowane 
stanowisko rozładunkowe LNG, musi zapewnić:

 – bezpieczne wejście gazowca LNG maksymalnej wielkości przewidzianej do eksplo-
atacji w określonych warunkach,

 – bezpieczeństwo postoju i rozładunku gazowca LNG maksymalnej wielkości w okre-
ślonych warunkach.

W  porcie zewnętrznym w  Świnoujściu przewidziano do  eksploatacji gazowiec 
LNG typu Q-fl ex o pojemności ładunkowej VL = 215 000 m3, długości Lc = 315 m 
i zanurzeniu T = 12,5 m. Wejście do portu tego statku i wyjście z niego będzie możliwe 
przy prędkości wiatru do 12,5 m/s, natomiast jego rozładunek – gdy wiatr nie będzie 
przekraczał prędkości 15 m/s.

Przeprowadzone badania symulacyjne 3 wykazały, że do zapewnienia bezpieczeń-
stwa wejścia i wyjścia gazowca LNG typu Q-fl ex przy prędkości wiatru do 12,5 m/s 
niezbędne są cztery holowniki:

 – dwa o uciągu minimum 50 t o napędzie azymutalnym lub cykloidalnym,
 – dwa o uciągu minimum 30 t.

3 S. Gucma, Method of the Optimization of Port Parameters and its Application for Determining the 
Dimension of the Outer Harbour in Świnoujście and its LNG Terminal, XII International Scientifi c and 
Technical Conference on Marine Traffi  c Engineering, Maritime University of Szczecin 2007.
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Minimum dwa z tych holowników muszą być wyposażone w systemy przeciwpo-
żarowe i muszą asystować podczas rozładunku gazowca w porcie.

Przepisy międzynarodowe (SIGTTO i OCIMF) zalecają, by w terminalach ga-
zowych zastosować:

 – pilotowe systemy nawigacyjny (PNS),
 – nawigacyjne systemy wspomagające manewry cumowania (docking system).

Specjalistyczne systemy nawigacyjne stosowane w  terminalach LNG służą 
do wspomagania nawigacji gazowców na torach podejściowych oraz akwenach porto-
wych terminali, czyli na akwenach ograniczonych. Nawigacja na tych akwenach nazy-
wana jest nawigacją pilotażową z uwagi na to, że asystuje przy niej pilot, a proces nawi-
gacji morskiej, w której on uczestniczy, nazywany jest pilotażem.

Ideą budowy systemu dokingowego jest wspomaganie manewrów cumowa-
nia i odcumowania gazowca LNG przez dokładne określenie położenia kadłuba stat-
ku w stosunku do nabrzeża oraz względnej prędkości statku. Główną zaletą stosowa-
nia tego typu urządzenia jest niezależny od statkowych systemów pozycjonowania od-
czyt wartości odległości od linii cumowania oraz pomiar prędkości poprzecznej kadłu-
ba względem tej linii.

Systemy nawigacyjne stosowane na gazowcach wchodzących do terminali LNG 
wspomagają proces nawigacji pilotażowej przy manewrach:

 – przejścia torem wodnym,
 – wejścia do portu,
 – obracania,
 – cumowania i odcumowania.

Proces nawigacji przy trzech pierwszych rodzajach manewrów wspomagają pilo-
towe systemy nawigacyjne (pilot navigation system – PNS). Do wspomagania manew-
rów cumowania i odcumowania służą natomiast systemy dokingowe (docking systems). 
Obecnie są prowadzone próby integracji obu tych systemów i budowy pilotowo-dokin-
gowego systemu nawigacyjnego.

Nawigacyjny system pilotowo-dockingowy jest opracowywany na zlecenie Mini-
sterstwa Nauki i  Szkolnictwa Wyższego w  Akademii Morskiej w  Szczecinie. Zakoń-
czenie prac jest przewidywane na 2012 rok, a wdrożenie systemu przez Urząd Morski 
w Szczecinie – na 2013 rok.
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Szkolenie kadry terminalu LNG w Świnoujściu

Planuje się, że podstawowa kadra terminalu LNG w Świnoujściu będzie liczyć oko-
ło 100 osób. Kadra instytucji współpracujących (załogi holowników i statków pożarni-
czych, piloci, cumownicy itp.) z kolei około 200 osób. Szkolenie kadry, zgodnie z mię-
dzynarodowymi zaleceniami, powinno się odbywać na dwóch rodzajach kursów: specja-
listycznych i kwalifi kacyjnych. Te pierwsze muszą obejmować całą kadrę terminalu i in-
stytucji współpracujących; są to między innymi takie kursy, jak indywidualne techniki ra-
townicze, pożarowe itp., które trwają zazwyczaj kilka dni. Kursy kwalifi kacyjne z kolei 
obejmują część kadry, od której wymagane są określone kwalifi kacje potwierdzone od-
powiednim certyfi katem. Należą do  nich między innymi: kurs rozładunku gazowców 
LNG przeprowadzany na  symulatorach ładunkowych, kurs manewrowania gazowcem 
LNG dla pilotów przeprowadzanych na symulatorze manewrowym, symulatorowy kurs 
dla szyprów holowników, kursy dotyczące zabezpieczenia portu i statku, kursy dotyczą-
ce przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym, kursy z zakresu ratownictwa mienia i osób 
itp. Są to kilkutygodniowe kursy zakończone odpowiednim sprawdzianem przeprowa-
dzanym pod nadzorem administracji morskiej potwierdzającym uzyskanie kwalifi kacji.

Do realizacji szkoleń niezbędna jest budowa Centrum Szkoleniowego LNG wy-
posażonego w  symulator rozładunku gazowców w  terminalu LNG. Jest ono obec-
nie budowane w Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego (RPO). Zakończenie budowy jest przewidywane na połowę 2011 roku. 
Szkolenia kadry są przewidziane na lata 2012–2013.

Zadania legislacyjne związane z uruchomieniem terminalu LNG 
w Świnoujściu

Zadania legislacyjne związane z uruchomieniem terminalu LNG w Świnoujściu to:
 – opracowanie procedur bezpieczeństwa morskiej części terminalu LNG – wykonuje 

ZMPSŚ do czerwca 2010 roku,
 – opracowanie nowelizacji przepisów portowych oraz rozporządzeń dyrektora Urzędu 

Morskiego (UM) dotyczących bezpieczeństwa eksploatacji gazowców LNG w porcie 
zewnętrznym w Świnoujściu – wykonuje UM Szczecin do grudnia 2011 roku,

 – opracowanie instrukcji bezpiecznej eksploatacji konkretnych gazowców zaplano-
wanych do obsługi terminala LNG w Świnoujściu – wykonuje operator terminalu 
LNG do grudnia 2012 roku,
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 – atestacja terminalu LNG w Świnoujściu – zleca operator terminalu LNG, wykonu-
je specjalistyczna fi rma (SGS) – czerwiec–grudzień 2013 rok.

Podsumowanie

Planowany termin oddania terminalu LNG do eksploatacji jest określony na po-
łowę 2014 roku. W artykule przeanalizowano dotychczasową realizację zadań związa-
nych z budową części portowej terminalu (stan prac badawczych, projektowych i wy-
konawczych), a także przeprowadzono ocenę planów wyposażenia portu, szkolenia za-
łogi oraz zadań legislacyjnych związanych z uruchomieniem terminalu LNG. Należy 
stwierdzić, że w części morskiej (portowej) terminalu obecnie nie ma opóźnień, a pla-
nowany termin oddania terminalu do eksploatacji nie jest zagrożony.
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CONSTRUCTION OF LNG TERMINAL IN ŚWINOUJŚCIE – 
ASSESSMENT OF ONGOING EFFORTS.

Summary

In article following tasks were defi ned:
– building port part of terminal LNG in Świnoujście,
– equipment of port,
– training of crew,
– legislative work related to operating status of LNG terminal.
Analysis of research, project and development has been conducted. Th is analysis allowed to as-
ses reality of fi nishing LNG terminal in Świnoujście. Deadline for fi nishing has been assessed 
for 2014 year.

Translated by Stanisław Gucma
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NA PRZYKŁADZIE POLSKI

Wprowadzenie

Morza i oceany od zawsze przyciągały człowieka. Od wieków nie tylko dostarcza-
ją ludności pożywienia czy pracy, ale mają także ogromny wpływ na kształtowanie toż-
samości i kultury krajów nadmorskich.

Jednym z ważniejszych akwenów dla Unii Europejskiej jest Morza Bałtyckie, nad 
którym leży osiem krajów członkowskich: Polska, Niemcy, Dania, Szwecja, Finlandia, 
Estonia, Łotwa i Litwa. Ocenia się, iż regiony morskie tworzą ponad 40% PKB 1, dla-
tego Bałtyk ma dla tych państw ogromne znaczenie gospodarcze i społeczne. Stąd też 
potrzeba efektywnego zarządzania Morzem Bałtyckim, z uwzględnieniem zasad ochro-
ny środowiska naturalnego, jest zadaniem wymagającym współpracy na szczeblu mię-
dzynarodowym. 

Dostrzegając ten ważny fakt, podjęto pracę nad stworzeniem Strategii Unii Eu-
ropejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego, będącej wyrazem wspólnej odpowiedzial-
ności za ten akwen. Jej głównym celem ma być aktywizacja potencjału, który powstał 

1 Zielona księga. W  kierunku przyszłej polityki morskiej: europejska wizja mórz i  oceanów, COM 
(2006)275, Bruksela 2006, s. 3.
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w obszarze Bałtyku w wyniku rozszerzenia UE w 2004 roku. Zgodnie z zapowiedziami, 
cel ten ma być osiągnięty przez 2

 – stworzenie warunków do zrównoważonego środowiska,
 – rozwój dobrobytu w regionie,
 – wzrost dostępności i atrakcyjności regionu,
 – zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony w regionie.

W strategii duży nacisk położono na działania zmierzające do poprawy stanu śro-
dowiska morskiego Bałtyku. Wśród nich znajduje się ochrona obszarów naturalnych 
i  bioróżnorodności także w  rybołówstwie 3. Oznacza to, iż kraje nadbałtyckie chcą 
zjednoczyć siły, aby dążyć do zrównoważonego rybołówstwa bałtyckiego.

Istota rybołówstwa zrównoważonego

Rybołówstwo jest ostatnią z wielkich gałęzi ekonomii, wykorzystujących natural-
ną, pozostającą w znacznym stopniu poza kontrolą człowieka, produktywność żywych 
zasobów morza. Zasoby te w  przeszłości określane były mianem „wspólnego dobra”, 
co przez lata pozwalało na dowolność interpretacji zasad dostępu do nich 4.

Współcześnie dobra środowiskowe uznaje się za dobra ekonomiczne, co powo-
duje konieczność gospodarowania nimi. Proces ten obejmuje sferę badań, regulacji 
i wprowadzania w życie odpowiednich decyzji 5, które sprowadzają się do zachowania 
właściwych proporcji pomiędzy intensywnością połowów a produktywnością stada. 
Działania te zapobiegają procesowi biologicznego wyniszczania zasobów ryb, a jed-
nocześnie hamują wiele niekorzystnych skutków ekonomicznych. W ten sposób dąży 
się do zrównoważonego rybołówstwa, które można osiągnąć wtedy, gdy rybostan 
może (z wysokim prawdopodobieństwem i w dłuższym okresie) uzupełniać się, a wa-
runki socjalne i ekonomiczne dla ludzi związanych z rybołówstwem będą stabilne. 

2 Komunikat Komisji do  Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekono-
micznego i Komitetu Regionów dotyczący „Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego”, SEK 
(2009)702, SEK (2009)703, SEK (2009)712, s. 3.

3 Commission staff  working document accompanying the communication fr om the Commission to  the 
European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of 
the Regions, concerning the European Union Strategy for the Baltic Sea Region, COM (2009)248, SEC 
(2009)702, SEC (2009)703, s. 8.

4 B. Draganik, J.  Janusz, Gospodarowanie zasobami ryb, konkurencyjność a  subsydia w  rybołówstwie, 
„Magazyn Przemysłu Rybnego” 2003, nr 2 (32), s. 26.

5 W. Kaczyński, Ekonomiczne problemy dysponowania zasobami morza w  rybołówstwie światowym, 
Ośrodek Wyd. MIR, Gdynia 1977, s. 110. 
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Oznaczać to będzie rozwój społeczny i ekonomiczny, przyjazny dla środowiska oraz 
odpowiedzialną gospodarkę 6.

Droga ku zrównoważonemu rybołówstwu Morza Bałtyckiego

Konieczność zarządzania rybołówstwem, w tym gospodarowania zasobami ryb, 
dostrzeżono w latach osiemdziesiątych XX wieku, kiedy wprowadzono istotne zmia-
ny w  międzynarodowym przepisach prawnych dotyczących morza. Od  tego mo-
mentu państwa nadbałtyckie zaczęły zdawać sobie sprawę z  faktu, iż międzynarodo-
wy charakter eksploatacji żywych zasobów Morza Bałtyckiego wymaga ich współpra-
cy. Był to początek wspólnych starań o zrównoważone rybołówstwo Bałtyku. Do re-
alizacji tak ważnego zadania powołano Międzynarodową Komisję Rybołówstwa Mo-
rza Bałtyckiego (IBSFC – International Baltic Sea Fishery Commission), której człon-
kami zostały wszystkie państwa nadbałtyckie. Zobowiązały się one dzielić odpowie-
dzialność za ochronę zasobów morskich oraz racjonalnie je eksploatować. Funkcjonu-
jąca od 1973 roku IBSFC, przez 33 lata zarządzała rybołówstwem bałtyckim na pod-
stawie przepisów rybackich (Fishery IBSFC Rules) oraz tak zwanej zasady „całkowitego 
dopuszczalnego połowu” – TAC (Total Allowable Catch), która stała się podstawowym 
narzędziem procedury zarządzania zasobami czterech głównych gatunków ryb: dorsza, 
śledzia, szprota i łososia.

Ostatnim rokiem działalności Międzynarodowej Komisji Rybołówstwa Morza 
Bałtyckiego był 2006. Prawie wszystkie kraje nadbałtyckie – oprócz Rosji – stały się 
członkami UE, co wymusiło wprowadzenie nowych zasad dostępu do łowisk Morza 
Bałtyckiego. Obecnie jest on uzależniony głównie od decyzji Komisji Europejskiej i re-
guł wspólnej polityki rybackiej (Common Fisheries Policy – CFP) Unii Europejskiej 
(z wyłączeniem niecałych 5% bałtyckich łowisk Rosji).

Dążąc do zrównoważonego rybołówstwa, CFP była dwukrotnie nowelizowana – 
po raz pierwszy w 1992 roku, i po raz drugi w 2002 7. Dzięki ostatniej reformie wy-
znaczono nowe kierunki zmian w rybołówstwie Wspólnoty, które zawarto w zielonej 
księdze 8. Priorytetem stała się między innymi ochrona zasobów żywych, zrównowa-
żone połowy, zarządzanie fl otą, aspekty ekonomiczne i społeczne rybołówstwa, a także 

6 A. Wilczyński, Zagadnienia rozwoju zrównoważonego na przykładzie BALTIC 21, „Oeconomica” 
vol. 40, Wydawnictwo AR, Szczecin 2001, s. 165.

7 Obecnie trwają prace na kolejną, trzecią już nowelizacją.

8 Zielona księga w  sprawie przyszłości wspólnej polityki rybackiej z  20.03.2001  r., http://europa.eu-
.int/comm/fi sheries/greenpaper/green1_en.htm#volume1.
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współpraca międzynarodowa, czyli de facto te elementy, na które dzisiaj kładzie się na-
cisk w Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego.

Rys. 1. Podział środków pomocy strukturalnej między kraje nadbałtyckie Unii Europejskiej 
z FIFG w latach 2004–2006 oraz z EFR w okresie programowania 2007–2013

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: 
http://ec.europa.eu/fi sheries/publications/facts/pcp08_en.pdf, 

http://ec.europa.eu/fi sheries/cfp/structural_measures/eff _funds_division_en.htm.

Na realizację wszystkich priorytetów i celów Unii Europejskiej w zakresie CFP 
przyznano środki fi nansowe (rysunek 1), które w latach 2004–2006 pochodziły z In-
strumentu Finansowego Wspierania Rybołówstwa (FIFG), a  w  okresie 2007–2013 
z Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR). Dodatkowo wsparcie fi nansowe w kra-
jach unijnych pochodzi z budżetów państw i ze środków prywatnych.

Kraje członkowskie UE otrzymują wsparcie na działania, dla których nadrzędnym 
celem jest dążenie do zrównoważonej eksploatacji wodnych zasobów żywych, w kon-
tekście stałego rozwoju, nie pomijając przy tym aspektów środowiskowych, gospodar-
czych i  społecznych. Podkreślić jednak należy, iż na przykład Dania i Niemcy otrzy-
mują strukturalne wsparcie fi nansowe z Unii Europejskiej już od roku 1986, Finlan-
dia i Szwecja – od 1995, a tak zwane nowe kraje członkowskie dopiero od 2004 roku.

Droga Polski ku zrównoważonemu rybołówstwu w latach 2004–2008

Od roku 2004 Polska jest członkiem Unii Europejskiej, a tym samym polski sek-
tor rybacki podlega wspólnej polityce rybackiej. Na  polską gospodarkę rybną mają 
więc wpływ uwarunkowania zarówno krajowe, jak i  zagraniczne Na  ich podstawie 
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wyznaczono jej kierunki modernizacji, restrukturyzacji i rozwoju. Zawarto je w takich 
dokumentach, jak

 – Sektorowy program operacyjny „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004–2006” (SPO 
RYBY 2004–2006) 9,

 – Narodowa strategia rozwoju rybołówstwa na lata 2007–2013 (NSRR 2007–2013) 10,
 – Program operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych ob-

szarów rybackich 2007–2013” (SPO 2007–2013) 11.
Działania związane z  realizacją planu restrukturyzacji i  modernizacji polskiej 

gospodarki rybnej przyczyniły się do  wyraźnego regresu rybołówstwa bałtyckiego 
(tabela 1). W latach 2004–2006 uwagę skupiono głównie na redukcji nakładu po-
łowowego, zagrażającego zasobom rybnym, zwłaszcza przez złomowanie statków ry-
backich. W ten sposób z polskiej fl oty bałtyckiej, w latach 2004–2008, ubyło 50,5% 
kutrów oraz 35,3% łodzi rybackich. Proces złomowania nie odmłodził jednak fl o-
ty bałtyckiej – z czynnego używania statków rybackich nie wycofano jedynie jedno-
stek najstarszych, jak początkowo zakładano. Analiza wieku statków rybackich wy-
kazała, iż średni wiek fl oty kutrowej zwiększył się z 36,5 lat w 2004 roku do 39,8 lat 
w roku 2008. W analogicznym okresie średni wiek fl oty łodziowej wzrósł z 20,4 lat 
do 23,4 lat.

Negatywnym aspektem wycofywania łodzi z  czynnego ich wykorzystywania 
do połowów jest fakt, że pozbawiono w ten sposób pracy wielu ludzi. Zatrudnienie pra-
cujących przy połowach zmniejszyło się o 39%. Osoby te mogą mieć trudności z prze-
branżowieniem się i znalezieniem się w nowej rzeczywistości, co z kolei grozi frustracją. 
Ludzie ci mogą zacząć ubiegać się o zapomogi, a tym samym będą stanowić dodatkowe 
obciążenie dla społeczeństwa 12.

Likwidacja łodzi to bezpowrotne pozbawianie regionu nadmorskiego charakterys-
tycznych elementów krajobrazu. Złomowanie dało najbardziej „widoczny” efekt „zani-
kania” rybołówstwa na tym obszarze, co wiąże się z zubożeniem jego tradycji i historii 
oraz z pomniejszaniem atrakcji turystycznych.

9 Zob. Sektorowy program operacyjny „Rybołówstwo i  przetwórstwo ryb 2004–2006”, MRiRW, War-
szawa 2004.

10 Zob. Narodowa strategia rozwoju rybołówstwa na lata 2007–2013, MRiRW, Warszawa. 

11 Zob. Program operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów ry-
backich 2007–2013”, MRiRW, Warszawa 2008.

12 Zob. B. Marciniak, Zamierzenia i realia – opinie przedstawicieli władz gmin nadmorskich o sektoro-
wym programie operacyjnym 2004–2006 umożliwiającym wycofywanie jednostek rybackich z czynnego upra-
wiania rybołówstwa, Część III, „Wiadomości Rybackie” 2008, nr 11–12 (166), s. 11–16.
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Tabela 1. Podstawowe wyniki polskiej gospodarki rybackiej w latach 2004–2008

Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2004/2008
[%]

Połowy [tys. t]
1. Ogółem 173,5 136,3 125,6 133,4 126,2 – 27,3
 w tym: bałtyckie 153,8 124,3 104,9 107,8 94,6 – 38,5
Stan fl oty
2. Ogółem 1382 975 884 867 832 – 39,8
 w tym: fl ota kutrowa 398 249 220 212 197 – 50,5
 fl ota łodziowa 976 723 657 651 631 – 35,3
Przetwórstwo a)

3. Wielkość produkcji fi nalnej 
na lądzie [tys. t]

309,1 348,2 391,7 349,8 345,0 11,6

4. Wartość produkcji fi nalnej 
na lądzie [mln zł] b) 2850,0 3300,0 3941,7 4246,3 4600,0 38,6

Handel zagraniczny
5. Import [tys. t] 286,9 321,5 352,0 377,2 417,6 45,6
6. Eksport [tys. t] 180,2 207,6 220,9 243,4 257,3 42,8
7. Saldo obrotów [mln usd] – 62,7 – 61,1 – 34,5 – 31,2 – 81,5 30,0
Zatrudnienie [tys. osób] c)

8. Ogółem, : 24,3 25,7 26,0 26,3 25,8d) 6,2
w tym: połowy 4,6 3,5 3,1 3,0 2,7 – 41,3
przetwórstwo 13,5 15,9 17,1 17,5 17,3d) 28,1
handel 6,2 6,3 5,8 5,8 5,8d) – 6,5
9. Zatrudnienie rybaków ogółem 4,3 3,2 2,9 2,8 2,7 – 37,2
w tym: 
w rybołówstwie bałtyckim

4,1 3,0 2,7 2,6 2,5 – 39,0

Objaśnienia:
a) Wyroby konsumpcyjne. b) Dane szacunkowe. c) Dane szacunkowe. d) Dane nieostateczne. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie S. Szostak, E. Kuzebski, T. Budny, M. Rakowski, 
Morska gospodarka rybna w 2008 r., Morski Instytut Rybacki, Gdynia 2009, s. 3; S. Szostak, 
E. Kuzebski, T. Budny, M. Rakowski, Morska gospodarka rybna w 2006 r., Morski Instytut 

Rybacki, Gdynia 2007, s. 2.

Zasoby rybne i ich połowy determinują funkcjonowanie całej polskiej gospodar-
ki rybnej. Tymczasem w okresie 2004–2008 odnotowano ich spadek o 38,5%. W roku 
2008 spadły one poniżej 100 tys. ton, czyli do poziomu, który notowano w historii pol-
skiego rybołówstwa bałtyckiego w 1965 roku. Słaby popyt oraz mało atrakcyjne ceny 
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zbytu ryb sprawiły, że rybacy byli bardziej zainteresowani otrzymaniem rekompensat fi -
nansowych za postój w porcie niż połowami. Dodatkową barierę stanowiły unijne ogra-
niczania połowów dorsza 13, stanowiącego ekonomiczną podstawę działalności armato-
rów rybackich w Polsce.

W latach 2004–2008 progres nastąpił jedynie w sektorze przetwórstwa rybne-
go i handlu. Wielkość produkcji zakładów działających w tej sferze wzrosła o 11,6%, 
a wartość sprzedaży przekroczyła w 2008 roku 4,6 mld zł, to jest niemal dwa razy wię-
cej niż w 2003 roku. Na tę sytuację wpłynął między innymi fakt, iż w sektor ten zain-
westowano ponad 234 mln zł, czyli 23,4% całkowitych zrealizowanych środków FIFG 
(tabela 2). Podkreślić jednak należy, iż wielkość produkcji zakładów przetwórstwa ryb-
nego od 2007 roku maleje.

Całkowity import ryb i przetworów rybnych do Polski wzrósł o 45,6% w roku 
2008 w porównaniu z rokiem 2004. Podobna tendencja charakteryzowała polski eks-
port, gdzie odnotowano w tym okresie wzrost o 42,8%. Ujemne saldo obrotów handlu 
zagranicznego w gospodarce rybnej jeszcze się zwiększyło (o 30%). Należy również za-
uważyć, iż tempo wzrostu importu było wyższe niż eksportu.

Od roku 2004 polska gospodarka rybna jest modernizowana i restrukturyzowana, 
dzięki środkom fi nansowym FIFG, z których wykorzystano już w sumie 91,7% (tabela 2).

Analiza zrealizowanych płatności o największym znaczeniu dla rybołówstwa bał-
tyckiego wykazuje, iż najwięcej środków wykorzystano na dostosowanie nakładu po-
łowowego do zasobów, w tym na złomowanie – 34,4%. Działaniom tym towarzyszyło 
odejście z zawodu rybaków, na które wydatkowano 6,2% funduszu. Zatem łącznie po-
nad 40% środków przyczyniło się do regresu polskiego rybołówstwa bałtyckiego.

Niewielką część FIFG preliminowano na działania mające wesprzeć rybołówstwo 
Morza Bałtyckiego. Do najistotniejszych należy zaliczyć te przeznaczone na rybacką infra-
strukturę portową (14,7%), działania innowacyjne (4,8%), modernizację fl oty rybackiej 
(0,8%), ochronę i rozwój zasobów wodnych (0,6%) czy rybołówstwo przybrzeżne (0,4%).

Realizacja SPO RYBY 2004–2006 stworzyła podstawy do  dalszego działania, 
głównie na rzecz jakościowego rozwoju sektora, którego kierunki określono w Narodo-
wej strategii rozwoju rybołówstwa na lata 2007–2013. W NSRR zwrócono szczególną 
uwagę na promowanie ekologicznego wymiaru rybołówstwa przez 14

 – promowanie dywersyfi kacji działalności, głównie związanej z turystyką,
 – poprawę infrastruktury rybołówstwa i akwakultury,

13 S. Szostak, E. Kuzebski, T. Budny, M. Rakowski, Morska gospodarka rybna w 2008 r…, s. 1. 

14 M. Ruciński, Przyszłość europejskiego sektora rybackiego, „Wiadomości Rybackie” 2004, nr 5–6 
(139), s. 10–11.
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 – wspieranie działań społeczności lokalnych przez fi nansowanie wspólnych projektów,
 – wprowadzanie na rynek produktów o silnie zaznaczonym charakterze regionalnym, 

także przez odpowiedni system certyfi kacji.

Tabela 2. Zrealizowane płatności w ramach SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb” 
2004–2006 według priorytetów i działań (stan na 30 czerwca 2009 r.)

Priorytety i działania
Zrealizowane płatności

[zł] [%]
1. Dostosowanie nakładu połowowego do zasobów 364 828 977 36,4
1.1. Złomowanie statków rybackich 344 723 732 34,4
1.2. Przeniesienie do krajów trzecich lub zmiana ich 
przeznaczenia

20 105 245 2,0

1.3. Wspólne przedsięwzięcia – –
2. Odnowienie i modernizacja fl oty rybackiej 7 928 167 0,8
2.1. Budowa nowych statków rybackich – –
2.2. Modernizacja istniejących statków rybackich 7 928 167 0,8
2.3. Wycofanie związane z odnową – –
3. Ochrona i rozwój zasobów wodnych, 
chów i hodowla, rybacka infrastruktura portowa, 
przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe

456 374 375 45,5

3.1. Ochrona i rozwój zasobów wodnych 6 284 470 0,6
3.2. Chów i hodowla ryb 67 529 552 6,7
3.3. Rybacka infrastruktura portowa 147 808 517 14,7
3.4. Przetwórstwo i rynek rybny 234 311 487 23,4
3.4. Rybołówstwo śródlądowe 440 348 0,1
4. Inne działania 173 337 962 17,3
4.1. Rybołówstwo przybrzeżne 4 477 634 0,4
4.2. Działania społeczno-ekonomiczne 61 748 339 6,2
4.3. Znajdowanie oraz promowanie 
nowych rynków zbytu 

30 046 600 3,0

4.4. Działanie organizacji obrotu rynkowego 4 255 642 0,4
4.5. Czasowe zawieszenie działalności 25 105 607 2,5
4.6. Działania innowacyjne i inne 47 704 138 4,8
RAZEM 1 002 469 481 100,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, http://www.arimr.gov.pl/pliki/67/10/0/3108_SPO_Ryby_4–06.pdf.
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W nowym okresie programowania szczególna uwaga zostanie skupiona na takich 
zagadnieniach, jak rybołówstwo przybrzeżne, przetwórstwo rybne, akwakultura, mo-
dernizacja portów i fl oty rybackiej, rozwój obszarów nadmorskich, a także wzmocnie-
nie kontroli wyładunków i ograniczenie tak zwanej szarej strefy. Realizacja tych zadań 
zostanie przeprowadzona na bazie programu operacyjnego Zrównoważony rozwój sek-
tora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, na który zaplanowa-
no ponad 978 mln EUR.

Wnioski

1. Realizacja celów Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego będzie 
kontynuacją procesu tworzenia warunków do zrównoważonego rozwoju rybołów-
stwa Morza Bałtyckiego, rozpoczętego w latach osiemdziesiątych, kiedy to państwa 
nadbałtyckie zaczęły zarządzać rybołówstwem i  gospodarować zasobami dostęp-
nych im ryb.

2. Prace nad dążeniem do zrównoważonego rybołówstwa bałtyckiego wymagają mię-
dzynarodowej współpracy wszystkich państw regionu, czyli Polski, Niemiec, Dani, 
Szwecji, Finlandii, Estonii, Łotwy i Litwy, a  także Rosji. Uwzględnić należy stan 
i osiągnięty poziom rozwoju tego sektora w poszczególnych państwach.

3. Po  wejściu Polski do  Unii Europejskiej w  całej gospodarce rybnej zaszły ogrom-
ne zmiany. Wynikają one z  prowadzonego procesu modernizacji i  restrukturyza-
cji. Wspólna polityka rybacka zmierzająca do rybołówstwa zrównoważonego przy-
czyniła się do  regresu polskiego rybołówstwa bałtyckiego. W  latach 2004–2008 
zmniejszeniu uległy najważniejsze wskaźniki charakteryzujące ten sektor: wielkość 
połowów (o 38,5%), liczba kutrów (o 50,5%) i łodzi rybackich (35,3%) oraz liczba 
rybaków (o 39,0%).

4. Przyszłe działania w kierunku zrównoważonego rybołówstwa bałtyckiego wy-
magają w  pierwszej kolejności zahamowania jego regresu tak, aby sektor ten 
nie zniknął z polskiego wybrzeża. Ogromne znaczenie rybołówstwa, nie tylko 
w ekonomii, ale przede wszystkim w kształtowaniu historii i kultury tego regio-
nu, wymaga wypracowania nowych i efektywnych możliwości jego wspierania 
i wzmacniania, z uwzględnieniem aspektów środowiskowych, ekonomicznych 
i społecznych.
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THE ROAD TO SUSTAINABLE FISHERIES 
IN THE BALTIC SEA THE CASE OF POLAND

Summary

Th e Baltic Sea has great economic and social signifi cance for the countries of the Baltic Sea 
Region, hence the need for eff ective and environmentally friendly management of its resour-
ces. One of the traditional and most essential functions of that reservoir is fi sheries. Th is arti-
cle describes the nature of sustainable fi sheries, and the process of creating conditions for their 
achievement in the Baltic Sea. Particular attention is paid here to the Polish fi sheries in the Bal-
tic Sea and the changes that took place in them in the fi rst years of Poland’s membership in the 
European Union.

Translated by Agnieszka Malkowska
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WIELOZADANIOWE STATKI RYBACKIE SPOSOBEM 
PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI
 POLSKIEGO SEKTORA RYBOŁÓWSTWA

Wprowadzenie

W drugiej połowie 2004 roku rozpoczęto proces restrukturyzacji i moderniza-
cji polskiego sektora rybackiego przy wykorzystaniu środków unijnych. Był on prze-
prowadzany w  ramach sektorowego programu operacyjnego (SPO) Rybołówstwo 
i przetwórstwo ryb 2004–2006. Od roku 2007 proces ten jest nadal realizowany jako 
Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007–
2013. Dostosowanie nakładu połowowego do stanu dostępnych zasobów morza czy 
modernizacja i odnowa fl oty rybackiej to główne obszary restrukturyzacji w rybo-
łówstwie.

Dotychczasowa restrukturyzacja fl oty nie została przeprowadzona w  sposób 
umożliwiający optymalne wykorzystanie jednostek rybackich oraz dostosowanie na-
kładu połowowego do przyznawanych kwot połowowych. Flota rybacka powinna mieć 
odpowiedni poziom techniczny, który bezpośrednio wpłynie na jej rentowność i s pro-
sta wymaganiom, jakie są przed nią stawiane.
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Analiza struktury fl oty rybackiej

Wprowadzone w ostatnich latach ograniczenia w połowach spowodowały zarów-
no zezłomowanie starych statków rybackich, jak i  zmniejszenie zamówień na  nowe. 
Na podstawie listy statków podobnych – utworzonej z bazy danych jednego z towa-
rzystw klasyfi kacyjnych – sporządzono charakterystyki liczbowe statków w zależności 
od roku budowy oraz długości między pionami. Na liście tej znajdują się statki rybackie 
zbudowane w latach 1995–2009 o długości między pionami nieprzekraczającej 35 m.

Rys. 1. Liczba statków rybackich w zależności od roku budowy
Źródło: opracowanie własne.

Rys. 2. Liczba statków rybackich w zależności od długości między pionami Lpp
Źródło: opracowanie własne.
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Analizując dane zawarte na  rysunku 1, można stwierdzić znaczne zmniejszenie 
liczby zamówień w  ciągu ostatnich ośmiu lat, co  wskazuje na  spadek zapotrzebowa-
nia na tego typu jednostki. Wśród statków rybackich przeważają te o długości powyżej 
20 m (rysunek 2), co pozwala na połowianie nie tylko w strefi e przybrzeżnej.

Rys. 3. Struktura wielkości polskiej fl oty rybackiej
Źródło: opracowanie własne na podstawie Raport roczny o polskiej fl ocie rybackiej 
w 2007 roku, Departament Rybołówstwa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
http://ec.europa.eu/fi sheries/fl eet/soft ware/FleetManagement/FM_Reporting/

AnnualReportDocs/2007_POL_MSAR_PL.pdf.

Rys. 4. Struktura wieku polskich jednostek rybackich powyżej 25 m długości
Źródło: opracowanie własne na podstawie Raport roczny o polskiej fl ocie rybackiej 
w 2007 roku, Departament Rybołówstwa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
http://ec.europa.eu/fi sheries/fl eet/soft ware/FleetManagement/FM_Reporting/

AnnualReportDocs/2007_POL_MSAR_PL.pdf.
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W  Polsce średnia wieku prawie połowy statków rybackich przekracza 25 lat. 
Są  one pod względem technicznym znacznie zużyte, co  jest jednym z  najpoważniej-
szych problemów współczesnego rybołówstwa polskiego. Zmiany, jakie mają miejsce 
w stanie fl oty, dotyczą głównie trwałego wycofywania statków bądź zmiany ich prze-
znaczenia. Od 15 lat do eksploatacji wprowadza się przede wszystkim jednostki o dłu-
gości poniżej 15 m, wykorzystywane wyłącznie w strefi e ekonomicznej Polski. Flota ry-
backa obejmująca jednostki o długości powyżej 15 m ma wiek od 26 do 35 lat, co stwa-
rza problemy z ich wykorzystaniem poza strefą ekonomiczną.

Obecna sytuacja fl oty jest wynikiem ograniczonych możliwości fi nansowania no-
wych budów przez prywatnych armatorów. Przy utrzymaniu obecnych trendów, za pięć 
lat z obecnej fl oty rybackiej będzie musiało być wycofane od 14 do 16% statków rybac-
kich, a pozostałe będą mogły być dopuszczone do eksploatacji wyłącznie w przybrzeż-
nym akwenie strefy ekonomicznej Polski.

Problemy polskiego rybołówstwa

Głównymi problemami rybołówstwa w Polsce są 1:
 – zbyt niskie limity połowowe na dorsza,
 – zbyt duży potencjał połowowy jednostek,
 – rozdrobnienie fl oty połowowej,
 – zaawansowany wiek jednostek,
 – zbyt niski udział rybołówstwa dalekomorskiego w ogólnej liczbie połowów, wyko-

nywanych przez polskie jednostki,
 – nieprecyzyjne i niekorzystne prawodawstwo,
 – rosnące ceny paliw.

Od  chwili wejścia do  UE polscy rybacy zezłomowali około 40% jednostek ry-
backich. Pozostałe statki i łodzie rybackie otrzymują limity połowowe na najważniej-
sze gospodarczo gatunki ryb, jak dorsz i łosoś, z roku na rok mniejsze (w roku 2008 dla 
największych jednostek rybackich limity połowowe zostały zmniejszone sześciokrot-
nie w stosunku do roku poprzedniego). Obecnie są one za małe, by w stopniu wystar-
czającym (z  ekonomicznego punktu widzenia) wykorzystać fl otę statków rybackich. 
Oprócz tego i  inne decyzje Komisji Europejskiej, jak czasowe zakazy połowów czy 
też przepisy zakazujące określonych metod połowu, powodują straty mające poważne 

1 Jesteśmy w Unii Europejskiej. Rybołówstwo w Polsce – zmiany po 2004 r., „Rolniczy Magazyn Elek-
troniczny” 2008, nr 27.
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rozmiary i konsekwencje ogólnogospodarcze. Ponadto, ceny paliwa i opłaty portowe 
rosną z roku na rok w tempie znacznie wyższym niż ceny skupu świeżych ryb. Wzrasta 
też presja na podwyższanie pensji załóg, gdyż doświadczeni rybacy bez trudu znajdują 
zatrudnienie na statkach obcych fl ot, a znalezienie nowych – do tej trudnej i uciążliwej 
pracy – nie jest łatwe. Działający w kraju pośrednicy w handlu rybami pomiędzy ku-
trem a sprzedawcą detalicznym nawet potrajają cenę, zbierając główną część zysku z po-
łowu bałtyckich ryb 2.

Bałtyckiej fl ocie grozi likwidacja, bo żaden armator nie utrzyma kutra z docho-
dów pochodzących z coraz bardziej ograniczanych połowów (140 dni ochrony dorsza, 
około 80 dni sztormowych). Armatorzy mają problemy z osiągnięciem wymaganej ren-
towności z prowadzonej działalności. Kolejne restrykcje w postaci obniżonych limitów 
i większej liczby dni bez połowów oraz tak drastycznie zredukowana fl ota mogą do-
prowadzić polskie rybołówstwo do upadku, tym bardziej że polscy rybacy nie korzy-
stają ze wsparcia fi nansowego, jak wiele innych krajów unijnych i utrzymują się wyłącz-
nie z połowów ryb.

Propozycje zmian w strukturze fl oty rybackiej

Obecnie połowy ryb odbywają się z łodzi i kutrów rybackich. Są to jednostki ści-
śle wyspecjalizowane, które mogą być wykorzystywane wyłącznie do tego celu. Sytuacja 
na rynku powoduje, że jest to niekorzystne z ekonomicznego punktu widzenia. Zbyt 
duże przerwy w eksploatacji (limity połowowe i sztormowa pogoda na Bałtyku) powo-
dują, że nawet stare, nieobciążone spłatą kredytów jednostki mają duże problemy z uzys-
kaniem rentowności.

Celowe wydaje się wydłużenie okresu eksploatacji statków rybackich w  ciągu 
roku. Przez znaczną część roku statki stoją w porcie ze względu na niekorzystną pogo-
dę – ten czas należy uznać za stracony, biorąc pod uwagę możliwe przychody. W ciągu 
roku jest natomiast wystarczająco długi okres, w którym armator może uzyskać znaczą-
ce dochody. Jest to okres ochronny połowu dorsza, który pokrywa się z letnimi waka-
cjami. W tym czasie występuje wzmożone zapotrzebowanie na inny typ usług, a mia-
nowicie na usługi rekreacyjne i sportowe – sportowe połowy wędkarskie, przewozy pa-
sażerskie czy prace naukowo-badawcze. Wymaga to jednak zwiększenia funkcjonalno-
ści statku rybackiego.

1 R. Ślązak, J. Bytowski, Naglące problemy gospodarki morskiej, „Realia i co dalej” 2009, nr 4 (13).

Wielozadaniowe statki rybackie sposobem podwyższenia konkurencyjności...
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Fot. 1. Jednostka wykorzystywana do połowów wędkarskich
Źródło: http://www.dorsze.net/jednostka.htm.

W okresie wakacyjnym wędkowanie morskie cieszy się ogromnym zainteresowa-
niem. Od  około dziesięciu lat ta  forma połowów i  zarazem aktywnego wypoczynku 
przeżywa dynamiczny rozkwit (W roku 2006 w portach Łeba, Darłowo, Władysławo-
wo, Kołobrzeg i Ustka roczna liczba osób wędkujących wynosiła około 80 tys., a liczba 
rejsów – ponad 7 tys.). W wielu krajach morskich o wysokim standardzie życia i ugrun-
towanych tradycjach kulturowych połowy sportowo-rekreacyjne przynoszą znaczące 
dochody państwu oraz – co jest niezwykle ważne – wraz z połowami komercyjnymi 
stanowią one znaczący element wpływający na dynamikę stad ryb (zwiększanie śmier-
telności) 3.

W Polsce wędkarskie połowy sportowe prowadzone są na jednostkach dokonują-
cych połowów komercyjnych i sportowych, które nie są w pełni przystosowane do węd-
karstwa. (Na fotografi ach 1 i 2 pokazano przykładowe jednostki do połowów wędkar-
skich). Wydaje się, że modernizacja tych jednostek byłaby złożona i nieopłacalna, a jed-
nocześnie nie wpłynęłaby na poprawę warunków bytowych, na rozbudowanie części 
mieszkalno-wypoczynkowej. Na pokładzie łodzi i kutrów rybackich znajduje się bo-
wiem duża ilość specjalistycznych urządzeń połowowych, które utrudniają wykorzysta-
nie jednostek rybackich do innych celów.

2 K. Radtke, H. Dąbrowski, Połowy sportowo-rekreacyjne dorszy, „Wiadomości Rybackie”.
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Fot. 2. Kuter rybacki po modernizacji wykorzystywany do połowów wędkarskich
Źródło: http://www.dar-116.cba.pl/galeria/15.jpg.

Obecnie wzrasta zainteresowanie nurkowaniem na  Bałtyku w  celu zwiedzania 
wraków statków i okrętów. W polskiej strefi e Morza Bałtyckiego jest wiele ciekawych 
statków, które warto zobaczyć: Heweliusz, Groźny, Trałowiec, Kanonierka, Delfi n itd. 
Bałtyckie wraki są dość trudne do penetracji, głównie za względu na specyfi kę akwenu: 
zmienną pogodę, duże falowanie czy słabą widoczność.

Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na rozwój turystyki, istnieje potrzeba wymia-
ny istniejącej fl oty rybackiej na nowoczesne wielozadaniowe statki, które mogą spro-
stać nowym wymaganiom rynku. Rozszerzenie zakresu funkcji dla jednostek rybac-
kich może spowodować zniwelowanie wpływu sezonowości i ograniczeń połowowych, 
co podwyższy jej opłacalność.

W  tabeli 1 przedstawiono mocne i  słabe strony oraz szanse i  zagrożenia, jakie 
mogą wynikać z eksploatacji wielozadaniowych statków rybackich.

Wielozadaniowe statki rybackie sposobem podwyższenia konkurencyjności...
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Tabela 1. Analiza SWOT eksploatacji wielozadaniowych statków rybackich

Mocne strony Słabe strony

 – przystosowanie fl oty do  prowadzenia 
zróżnicowanej działalności

 – podwyższenie sprawności wykorzysta-
nia fl oty rybackiej

 – proekologiczny i regionalny charakter 
eksploatacji

 – innowacyjne rozwiązania mogą zo-
stać negatywie odebrane przez właści-
cieli eksploatowanych dotychczas jed-
nostek

 – przestarzała infrastruktura w  portach 
i przystaniach rybackich

 – brak odpowiedniego zaplecza do  ob-
sługi wielozadaniowych jednostek ry-
backich

 – większa kapitałochłonność inwestycji

Szanse Zagrożenia
 – rozwój regionu wywołany zwiększoną 

liczbą turystów
 – zmiana preferencji konsumenckich
 – zwiększenie wpływów z  rybactwa dla 

samorządów lokalnych

 – brak zorganizowanego sytemu pro-
mocji wielozadaniowych statków ry-
backich

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie

Wymiernym efektem, jakie może przynieść eksploatacja wielozadaniowych stat-
ków rybackich, jest podwyższenie konkurencyjności sektora rybołówstwa na rynku eu-
ropejskim. Eksploatacja takich jednostek przyczyni się do

 – poprawy stanu fl oty rybackiej,
 – podwyższenia sprawności wykorzystania jednostek rybackich w ciągu roku,
 – obniżenia negatywnego wpływu fl oty rybackiej na zanieczyszczenie wód w strefach 

połowowych,
 – obniżenia kosztów utrzymania i modernizacji fl oty rybackiej,
 – nadania polskiemu sektorowi rybactwa nie tylko nowych możliwości, ale także no-

wego wizerunku (wielofunkcyjność jednostek rybackich),
 – wskazania warunków i możliwości utworzenia nowych miejsc pracy oraz właściwe-

go wykorzystania zasobów ludzkich.
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MULTIPURPOSE FISHING VESSELS AS A WAY OF UPGRADE 
OF COMPETENCY POLISH FISHING MARKET

Summary

Th is article describe situation of present fi shing market in Poland. It’s presented fl eet structure 
and main problems and modifi cation proposals as well. It’s considered expand of fi sh vessel 
functions for fi shing sport, tourist activities and as a research vessels. Th ose solutions will open 
new perspectives of fl eet and will extend of fl eet utilization for upcoming expectations. Con-
sidered SWOT analysis shown necessity of provide such vessels and in consequence keep in 
competency of polish fi shing market.

Translated by Magdalena Kaup

Wielozadaniowe statki rybackie sposobem podwyższenia konkurencyjności...
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Akademia Morska w Szczecinie

PROGRAMY EUROPEJSKIE JAKO CZYNNIK 
ROZWOJU REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO

Wprowadzenie

Unia Europejska, prowadząc wspólnotową politykę spójności, dąży do harmonij-
nego rozwoju całego terytorium Wspólnoty, zmniejszając dysproporcje w poziomach 
rozwoju regionów. Polska, będąc członkiem UE, a wcześniej kandydatem, ma możli-
wość uzyskania wsparcia fi nansowego na  realizację wielu dużych projektów inwesty-
cyjnych. Obszary, którym zostają przyznane dotacje unijne, są określane w odpowied-
nich dokumentach unijnych i  polskich. Nadrzędnym dokumentem unijnym na  lata 
2007–2013 są Strategiczne wytyczne Wspólnoty (SWW), polskim odpowiednikiem zaś 
Narodowe strategiczne ramy odniesienia (NSRO), nazywane również Narodową stra-
tegią spójności (NSS). Dla różnych sektorów gospodarki istnieją szczegółowe wytycz-
ne w postaci dokumentów strategicznych. Dla transportu morskiego są to między in-
nymi: Polityka transportowa państwa na lata 2006–2025, Strategia rozwoju polskiej go-
spodarki morskiej do roku 2015, Strategia rozwoju portów morskich do 2015, decyzja nr 
1692/96/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady w  sprawie wspólnotowych wytycz-
nych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (zmienionej decyzja-
mi nr 1346/2001 i 884/2004), biała księga – Europejska polityka transportowa 2010: 
czas na podjęcie decyzji, zielona księga – W kierunku przyszłej polityki morskiej: europej-
ska wizja oceanów i mórz, niebieska księga – W sprawie zintegrowanej polityki morskiej.
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Wykorzystanie funduszy unijnych przez polskie porty morskie

Według NSRO stan infrastruktury dostępu do  portów od  strony morza i  lądu 
jest niezadowalający, a stan techniczny infrastruktury portowej zły. Nie jest to zgodne 
z celem strategicznym wyznaczonym w Narodowej strategii spójności, dotyczącym two-
rzenia warunków do wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy 
i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójno-
ści społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Dla projektów realizowanych w polskich 
portach morskich w latach 2007–2013 zostały zaplanowane unijne środki fi nansowe.

W ramach Działania 7.2. Rozwój transportu morskiego, Priorytetu VII. Transport 
przyjazny środowisku programu operacyjnego Infr astruktura i środowisko (PO IiŚ) spo-
rządzono, poza trybem konkursowym, listę podstawową 22 projektów indywidualnych 
proponowanych do fi nansowania. Istnieje również lista rezerwowa, na której znajduje 
się 12 projektów.

Porty morskie mają również możliwość realizacji projektów współfi nansowanych 
z funduszy unijnych w ramach regionalnych programów operacyjnych (województw za-
chodniopomorskiego – RPO  WZ i  pomorskiego – RPO  WP). W  województwie za-
chodniopomorskim mogą one uzyskać wsparcie w  ramach Poddziałania  2.1.5. Wzmoc-
nienie portów morskich i rzecznych, Działania 2.1. Zintegrowany system transportowy woje-
wództwa, Priorytetu II. Rozwój infr astruktury transportowej i energetycznej RPO WZ, przy 
czym nie mogą być fi nansowane projekty umieszczone już na liście projektów indywidu-
alnych dla Działania 7.2. PO IiŚ. Wkład ze środków unijnych na to poddziałanie wynosi 
14 mln EUR. Planowany termin ogłoszenia konkursu na projekty to grudzień 2009 roku. 
W  województwie pomorskim z  kolei porty morskie mogą uzyskać wsparcie w  ramach 
Działania 4.3. Rozwój i poprawa dostępności węzłów transportowych, Priorytetu IV. Regio-
nalny system transportowy RPO WP. Projekty dotyczące portów morskich podlegają pod 
działanie wspólne z  innymi rodzajami transportu. Benefi cjentami programu nie mogą 
być porty w Gdańsku i Gdyni (projekty dotyczące inwestycji w tych portach znajdują się 
na liście projektów indywidualnych dla Działania 7.2. PO IiŚ). Wkład ze środków unij-
nych na Działanie 4.3. RPO WP wynosi 38 855 630 EUR, czyli niemal trzykrotnie wię-
cej niż w przypadku Poddziałania 2.1.5. RPO WZ, które dotyczy tylko portów morskich 
i rzecznych. Nabór wniosków o dofi nansowanie projektów odbył się w okresie 27 kwiet-
nia 2009–29 maja 2009 roku. Złożono dziewięć wniosków na łączną kwotę dofi nansowa-
nia 151 350 612,98 zł, co stanowi 107,86% środków przeznaczonych na działanie. Wśród 
tych wniosków sześć projektów było związanych z portami morskimi. Konkurs został roz-
strzygnięty w  sierpniu 2009  roku. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę 
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o wyborze projektów w ramach konkursu dotyczącego Działania 4.3. RPO WP 1. Do do-
fi nansowania wybranych zostało sześć projektów (w tym trzy związane z portami morski-
mi), których wartość wynosi 198 229 551,35 zł, a wnioskowane dofi nansowanie z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – 131 889 087,99 zł. 

Wykaz wybranych projektów (związanych z portami morskimi) otrzymujących do-
fi nansowanie przedstawiono w  tabeli 1. Wszystkie wymienione projekty zostały uznane 
za przedsięwzięcia o charakterze ponadlokalnym oraz silnie powiązane z projektami realizo-
wanymi w ramach innych programów europejskich: INTERREG III, PHARE, ZPORR.

Tabela 1. Lista projektów (związanych z portami morskimi) otrzymujących dofi nansowanie, 
wybranych w konkursie w ramach Działania 4.3. RPO WP

 Lp. Nazwa projektu Nazwa 
benefi cjenta

Wartość 
projektu

[zł]

Wnioskowane 
dofi nansowanie

z EFRR 
[zł]

1.

Poprawa dostępności portu mor-
skiego w Ustce przez przebudowę 
ulic Kosynierówi Marynarki Pol-

skiej na odcinku od 
ul. Portowej do Dworcowej

Gmina 
Miasto Ustka

8 075 928,36 6 007 398,13

2.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej 
nr 214 stanowiącej dostęp do por-
tu w Łebie na odcinku Białogard–

Nowa Wieś Lęborska

Samorząd 
Województwa 
Pomorskiego

62 339 073,01 44 728 911,00

3.

Przebudowa drogi powiatowej 
2325G łączącej drogę wojewódzką 
501 z portem morskim w Stegnie 

jako zwiększenie konkurencyjności 
węzłów transportowych, atrakcyj-

ności gospodarczej
i turystycznej w powiecie

Powiat 
Nowodworski

10 305 619,97 7 729 213,99

Łącznie 80 720 621,34 58 465 623,12

Źródło: opracowanie na podstawie dokumentu Załącznik nr 1 do uchwały 
nr 1032/238/09 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2009 r., 

www.dpr.woj-pomorskie.pl, 27.08.2009 r.

1  Uchwała nr 1032/238/09 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2009 r. (www.
dpr.woj-pomorskie.pl – 27.08.2009 r.
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Współpraca terytorialna

Spełnienie unijnych wytycznych wymaga zrealizowania wielu przedsięwzięć in-
westycyjnych w ramach zarówno danego państwa, jak i współpracy w wymiarze trans-
granicznym, transnarodowym i międzyregionalnym. Tego typu współpraca jest realizo-
wana w ramach odrębnego celu polityki spójności Unii Europejskiej – Cel europejska 
współpraca terytorialna na lata 2007–2013 (EWT). Wyodrębnienie współpracy tery-
torialnej jako osobnego celu polityki spójności wskazuje na duże znaczenie wspólnych 
przedsięwzięć podejmowanych przez kilku partnerów. Istnieje wiele programów w ra-
mach EWT. Między innymi są to Program Współpracy Transgranicznej Południowy 
Bałtyk 2007–2013 (South Baltic Cross-border Co-operation Programme 2007–2013) 
oraz Program Regionu Morza Bałtyckiego (BSR) 2007–2013 (Baltic Sea Region Pro-
gramme 2007–2013).

Głównym celem Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk jest 
wzmocnienie zrównoważonego rozwoju obszaru południowego Bałtyku przez wspól-
ne działania zwiększające jego konkurencyjność i wzmacniające integrację pomiędzy 
ludźmi i instytucjami. Całkowity budżet programu wynosi 75 342 210 EUR. Środki 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynoszą 60 735 659 EUR. Program 
ma duży zasięg terytorialny, obejmuje regiony pięciu państw członkowskich Unii Eu-
ropejskiej. Oprócz regionów szwedzkich, duńskich, litewskich i niemieckich zaliczono 
do niego polskie podregiony: szczeciński, koszaliński, słupski, gdański, Gdańsk–Gdy-
nia–Sopot oraz – jako obszar przyległy – podregion elbląski. Wyodrębniono następu-
jące priorytety i działania 2:
Priorytet I. Konkurencyjność gospodarcza:
 1.1. Rozwój przedsiębiorczości.
 1.2. Integracja szkolnictwa wyższego i rynków pracy.
 1.3. Dostępność transportowa.
Priorytet II. Atrakcyjność oraz wspólna tożsamość:
 2.1. Zarządzanie środowiskiem Morza Bałtyckiego.
 2.2. Oszczędzanie energii i energia odnawialna.
 2.3. Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych 
  oraz dziedzictwa kulturowego dla rozwoju regionalnego.
 2.4. Inicjatywy społeczności lokalnych.
Priorytet III. Pomoc techniczna.

4  Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007–2013 (South Baltic Cross-border 
Co-operation Programme 2007–2013), zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 20.12.2007 r.
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Na projekty związane z portami zostało przeznaczone w ramach programu dofi -
nansowanie z EFRR w wysokości 2% łącznych środków, czyli 1 214 713 EUR.

Do  końca września 2009  roku trwał trzeci nabór wniosków o  dofi nansowa-
nie projektów w ramach programu. W dwóch rozstrzygniętych konkursach przyzna-
no dofi nansowanie z EFRR w wysokości 14 920 782,13 EUR dla 16 projektów (ta-
bela 2). Przedsięwzięcia zatwierdzone w pierwszym naborze dotyczyły tylko Działa-
nia 2.3. Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych oraz dziedzictwa kulturowe-
go dla rozwoju regionalnego, natomiast w drugim naborze – pozostałych działań, poza 
2.3. Rozdysponowane środki stanowią prawie 25% łącznej kwoty z EFRR dla progra-
mu na lata 2007–2013. Częstotliwość ogłaszanych konkursów, rosnąca liczba zarówno 
składanych wniosków, jak i zakwalifi kowanych projektów daje szanse na całkowite wy-
korzystanie planowanych funduszy do terminu zakończenia programu.

Tabela 2. Harmonogram naborów wniosków o dofi nansowanie projektów 
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007–2013

Lp. Termin naboru 
wniosków

Termin wydania 
decyzji o dofi nan-

sowaniu 
projektów

Liczba 
zakwalifi kowa-
nych projektów

Przyznane 
dofi nansowanie 
z EFRR ogółem 

[EUR]

1. 26.03.2008 r.
–30.04.2008 r. 3.07.2008 r. 4 4 513 401,50

2. 20.10.2008 r.
–9.01.2009 r. 7.04.2009 r. 12 10 407 380,63

3. 15.07.2009 r.
–30.09.2009 r.

według planu:
styczeń 2010 r. ? ?

Łącznie (stan: wrzesień 2009 r.) 16 14 920 782,13

Źródło: opracowanie własne na podstawie Serwis Funduszy Europejskich, 
www.ewt.gov.pl, 16.09.2009 r.

Drugi ze  wspomnianych programów – Program Regionu Morza Bałtyckiego 
2007–2013, realizowany w ramach współpracy transnarodowej, opiera się na doświad-
czeniach dwóch poprzednich programów INTERREG II C (1997–1999) i INTER-
REG III B (2000–2006). Najważniejszym celem strategicznym jest zwiększenie konku-
rencyjności, spójności i zrównoważonego rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego przez 
łączenie potencjałów ponad granicami administracyjnymi. W  programie udział bie-
rze jedenaście krajów, w tym osiem państw członkowskich UE. Obszar kwalifi kowany 
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obejmuje całe terytorium Danii, Estonii, Finlandii, Łotwy, Litwy, Polski i Szwecji oraz 
północne części Niemiec. Spoza UE należą w całości Norwegia i Białoruś oraz częścio-
wo Rosja. Dostępne środki w ramach EFRR to 208 mln EUR. Wyodrębniono nastę-
pujące priorytety i działania 3:
Priorytet I. Krzewienie innowacyjności w Regionie Morza Bałtyckiego.
Priorytet II. Zewnętrzna i wewnętrzna dostępność.
Priorytet III. Morze Bałtyckie jako wspólny zasób.
Priorytet IV. Promowanie atrakcyjności i konkurencyjności miast i regionów.

Na projekty związane z portami zostało przeznaczone w ramach programu do-
fi nansowanie z EFRR w wysokości niespełna 1% łącznych środków, to znaczy 1 955 
524 EUR.

W dwóch rozstrzygniętych konkursach w ramach programu przyznano dofi nan-
sowanie z EFRR w wysokości około 116,4 mln EUR dla 46 projektów (tabela 3). Za-
twierdzone przedsięwzięcia dotyczyły wszystkich priorytetów. Rozdysponowane środ-
ki stanowią ponad 50% łącznej kwoty z EFRR dla programu na lata 2007–2013.

Tabela 3. Harmonogram naborów wniosków o dofi nansowanie projektów 
w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007–2013

Lp. Termin naboru 
wniosków

Termin wydania 
decyzji

o dofi nansowaniu 
projektów

Liczba 
zakwalifi kowa-
nych projektów

Przyznane 
dofi nansowanie
z EFRR ogółem

[EUR]

1. 25.02.2008 r.
– 30.05.2008 r. 24.10.2008 r. 24* ok. 60 mln

2. 19.01.2009 r.
– 31.03.2009 r.

9.06.2009 r. 
(Priorytet II)
16.09.2009 r. 

(Priorytety I, III, IV)

5**
17***

ok. 16,4 mln
ok. 40 mln

Łącznie (stan: wrzesień 2009 r.) 46 ok. 116,4 mln
* w 21 projektach uczestniczy 46 polskich partnerów,
** w 3 projektach uczestniczy 7 polskich partnerów,
*** w 16 projektach uczestniczy 46 polskich partnerów.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Serwis Funduszy Europejskich, 
www.ewt.gov.pl, 18.09.2009 r.

3  Program Regionu Morza Bałtyckiego 2007–2013 (Baltic Sea Region Programme 2007–2013), za-
twierdzony przez Komisję Europejską 21.12.2007 r.
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Na uwagę zasługuje aktywne uczestnictwo Polski w zdobywaniu funduszy w ra-
mach Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007–2013. Na 46 projektów w 40 po-
jawili się polscy partnerzy. Jest to wielka szansa na zwiększenie konkurencyjności, in-
nowacyjności, spójności i zrównoważonego rozwoju regionu również w granicach ad-
ministracyjnych państwa polskiego, a także wypracowanie dobrych praktyk współpra-
cy transnarodowej na kolejne lata, w szczególności w następnym okresie programowa-
nia 2014–2020.

Podsumowanie

Unia Europejska prowadzi politykę spójności polegającą na  zmniejszaniu dys-
proporcji w poziomach rozwoju regionów. Jednym z  jej celów jest Europejska współ-
praca terytorialna na lata 2007–2013, w której ramach istnieje wiele programów, mię-
dzy innymi Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007–2013 oraz 
Program Regionu Morza Bałtyckiego 2007–2013. Celem obu inicjatyw jest zwiększe-
nie konkurencyjności, spójności i zrównoważony rozwój Regionu Morza Bałtyckiego, 
wzmacniający integrację ludzi i instytucji. Harmonijny rozwój Regionu Morza Bałtyc-
kiego jest niezwykle ważny dla Polski ze względu na jej położenie geografi czne. W ra-
mach programów Polska ma możliwość uzyskania wsparcia fi nansowego na realizację 
wielu projektów inwestycyjnych. Wyniki naborów wniosków o dofi nansowanie pro-
jektów (w trybie konkursowym) świadczą o coraz bardziej aktywnym udziale polskich 
partnerów w ubieganiu się o fundusze unijne.

Dla regionów nadbałtyckich ważne są porty morskie. W ramach innych progra-
mów operacyjnych zostały również zaplanowane unijne środki fi nansowe dla projek-
tów realizowanych w polskich portach morskich w latach 2007–2013. Są to: Program 
Operacyjny Infr astruktura i  środowisko, Regionalny Program Operacyjny Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego i Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskie-
go. W poprzednim okresie budżetowym – 2004–2006, Wspólnota współfi nansowała 
dziewięć projektów istotnych ze względu na zapewnienie rozwoju portów, przez Sekto-
rowy Program Operacyjny Transport (SPOT).

Literatura
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THE EUROPEAN PROGRAMMES 
AS A BALTIC SEA REGION DEVELOPMENT FACTOR

Summary

Th e main aim of the article is to analyse the possibility of using the union funds in Polish sea-
ports, transport and Baltic Sea Region. Polish seaports were allowed to apply for the UE funds 
in the Sectoral Operational Programme Transport. Th ere is a chance of UE funds to be used 
by  the Operational Programme Infrastructure and Environment, Regional Operational Pro-
grammes, South Baltic Cross-border Co-operation Programme and Baltic Sea Region Pro-
gramme in the years 2007–2013.

Translated by Ewa Hącia



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO

NR 589 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 49 2010

URSZULA KOWALCZYK
Instytut Morski w Gdańsku

STRATEGIE ROZWOJU MAŁYCH PORTÓW 
I PRZYSTANI MORSKICH

W ŚWIETLE POLITYKI TRANSPORTOWEJ UE
I STRATEGII DLA MORZA BAŁTYCKIEGO

Tendencje w rozwoju małych portów

Gospodarka morska Polski nie ogranicza się jedynie do  działalności związanej 
z największymi czterema portami polskiego wybrzeża (Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świ-
noujście). Nad morzem znajdują się także mniejsze porty i przystanie morskie w róż-
nym stopniu wykorzystujące potencjał i walory nadmorskiego położenia (rysunek 1).

Rys. 1. Lokalizacja ważniejszych portów na polskim wybrzeżu Bałtyku
Źródło: http://www.maritime.com.pl/port/indexp.php.
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Małe porty są ważnymi elementami lokalnego potencjału rozwojowego i jako ta-
kie są  przedmiotem polityki lokalnej kształtowanej na  szczeblu gminy. Jednocześnie 
są one także składnikami potencjału rozwojowego kraju, a tym samym stają się elemen-
tami polityki morskiej kraju i  regionu. Małe porty o  funkcjach handlowo-rybackich 
mogą z powodzeniem uzupełniać niektóre funkcje większych portów, a ponadto roz-
wijać działalność, która nie mieści się w specyfi ce funkcjonowania dużych kompleksów 
gospodarczych (rysunek 2). Mniejszym portom podlegającym samorządom lokalnym 
często łatwiej jest dostosować się do bieżących zmian w gospodarce.

Za czynniki sprzyjające rozwojowi małych portów uznawane są między innymi
 – nadmorskie położenie,
 – turystyczny charakter miejscowości,
 – lokalizacja portu w zasięgu oddziaływania portów o  strategicznym znaczeniu dla 

gospodarki morskiej,
 – bliskość większych, prężnych ośrodków miejskich (na  przykład dla Ustki jest 

to Słupsk),
 – obecność zakładów związanych z rybołówstwem,
 – zróżnicowane funkcje portu (rybołówstwo, turystyka, przeładunki),
 – aktywność organizacji skupiających podmioty związane z rybołówstwem,
 – tradycje związane z morzem (szkolnictwo, na przykład licea o profi lu morskim, do-

świadczony personel),
 – rezerwy terenów na rozwój portu handlowego w granicach portu,
 – opracowane aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmin 

i miast uwzględniające rozwój portu,
 – skuteczność pozyskiwania środków fi nansowych na rozwój portu przez samorząd 

lokalny i regionalny,
 – morskie przejścia graniczne,
 – aktywność i możliwości rozwojowe i inwestycyjne użytkowników portu,
 – infrastruktura już istniejąca (nawet w niezadowalającym stanie).

W  Polsce działalność i  eksploatacja większości małych portów związana jest 
głównie z  rybołówstwem oraz, w ograniczonym zakresie, z obsługą ruchu turystycz-
no-rekreacyjnego. Nieliczne małe porty tworzą skromne, choć wielofunkcyjne struktu-
ry gospodarczo-przestrzenne o znaczeniu zarówno lokalnym, jak i regionalnym, zdolne 
do działalności typowej dla punktów węzłowych infrastruktury transportu 1.

6 Strategia rozwoju małych portów morskich polskiego wybrzeża, red. S. Grzelakowski i K. Krośnicka, 
Wyd. Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2005, s. 12.
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Funkcja transportowa małych portów w Polsce jest obecnie bardzo ograniczona. 
Jedynie Kołobrzeg przeładowuje powyżej 100 tys. ton rocznie (tabele 1–3).

Tabela 1. Obroty ładunkowe małych portów w latach 2007–2008 [tys. t]

Grupy 
ładunkowe

2007 2008

ogółem załadunek wyładunek ogółem załadunek wyładunek
Kołobrzeg
ogółem 117,3 74,8 42,5 101,7 46,1 55,6
ładunki masowe 69,5 59,3 10,2 66,9 34,5 32,4
drobnica 47,8 15,5 32,3 34,8 11,6 23,2
Darłowo
ogółem 57,4 22,2 35,2 3,0 3,0 –
ładunki masowe 55,8 22,2 33,6 3,0 3,0 –
drobnica
Elbląg
ogółem 0,6 0,6 0,9 0,9
drobnica 0,6 0,6 0,9 0,9
Stepnica
ogółem 4,7 – 4,7 1,2 – 1,2
masowe suche 4,7 – 4,7 1,2 – 1,2
Ustka
ogółem 0,7 – 0,7 1,2 – 1,2
drobnica 0,7 – 0,7 1,2 – 1,2
Władysławowo
ogółem – – – – – –

Źródło: Transport. Wyniki działalności 2008, GUS, Warszawa 2009.

Rys. 2. Tendencje rozwoju obrotów ładunkowych małych portów w latach 2001–2008 [tys. t]
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych portów.
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Tabela 2. Statki wchodzące do małych portów

Port Lata

Ogółem Z ładunkiem Pod balastem

liczba 
statków

przeciętna 
pojemność 

[NRT]

liczba 
statków

pojemność 
[tys. NRT]

liczba 
statków

pojemność
[tys. NRT]

Darłowo
2007 46 536 30 17 16 8
2008 19 370 17 6 2 1

Elbląg
2007 22 93 – – 22 2
2008 14 172 – – 14 2

Kołobrzeg
2007 218 395 153 43 65 35
2008 177 370 137 45 40 21

Police
2007 317 2563 198 616 119 196
2008 381 2292 233 594 148 280

Stepnica
2007 4 549 4 2 – –
2008 1 548 1 1 – –

Ustka
2007 13 337 3 1 10 3
2008 21 323 9 3 12 4

Władysławowo
2007 226 74 155 12 71 5
2008 154 68 116 8 38 3

 Nowe Warpno
2007 1852 141 990 142 862 119
2008 1895 142 1101 157 794 112

Trzebież
2007 133 142 4 0 129 18
2008 88 167 1 0 87 15

Międzyzdroje
2007 657 201 561 1274 96 5
2008 568 190 526 107 42 1

Hel
2007 973 132 973 129 – –
2008 1066 135 1066 143 – –

Frombork
2007 200 48 190 10 10 –
2008 156 – 156 – – –

Krynica Morska
2007 181 46 171 8 10 –
2008 156 – 156 – – –

Sopot
2007 697 21 692 15 5 –
2008 794 38 784 30 10 0

Źródło: Transport. Wyniki działalności 2008, GUS, Warszawa 2009.
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Tabela 3. Długość nabrzeży w małych portach morskich polskiego wybrzeża [m]

Port
Nabrzeża ogółem

W tym nadające się 
do eksploatacji

2007 2008 2007 2008
Darłowo 5739 5739 3426 3426
Elbląg 2680 3666 2680 3666
Kołobrzeg 785 1170 786 1030
Police 1000 1000 1000 1000
Stepnica 736 736 225 225
Ustka 4232 1981 3372 1961
Władysławowo 341 341 341 341
w tym nabrzeża przeładunkowe
Darłowo 1875 1875 1612 1612
Elbląg 2680 2240 2680 2240
Kołobrzeg 785 1006 786 1006
Police 1000 1000 1000 1000
Stepnica 294 294 145 145
Ustka 3136 1226 3136 1207
Władysławowo 341 341 341 341

Źródło: Transport. Wyniki działalności 2008, GUS, Warszawa 2009.

Rybołówstwo należy do  najstarszych dziedzin gospodarki morskiej, kształtując 
rozwój portów morskich na polskim wybrzeżu. Przed akcesją do struktur unijnych mia-
ły jednak miejsce zaniechania, które są obecnie dotkliwie odczuwane przez ten sektor. 
Mimo to jest ono nadal ważną dziedziną gospodarki morskiej w małych portach i przy-
staniach.

Ograniczone możliwości rozwoju rybołówstwa i handlowej funkcji małych por-
tów wymuszają konieczność bardziej intensywnego rozwoju turystyki morskiej. Dużą 
wagę do tego elementu gospodarki morskiej przywiązują samorządy. Do najpopular-
niejszych i najbardziej dochodowych form działalności w tym segmencie należy tury-
styka wypoczynkowa. W miejscowościach nadmorskich powstają liczne hotele i pen-
sjonaty, jest dużo kwater prywatnych, pól namiotowych itp.

Popularny staje się także aktywny wypoczynek, w  ramach którego rozwijane 
są wędkarstwo morskie, sporty wodne, organizowane są festiwale itp. Dużą aktywność 
w rozwijaniu turystyki morskiej przejawia Ustka.

Strategie rozwoju małych portów i przystani morskich ...
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Zmiany rozwojowe w małych portach korzystnie wpływają na wizerunek i funk-
cjonowanie miast nadmorskich. Małe porty przygotowują swoje strategie rozwoju, 
w których wskazane są kierunki rozwoju i przyszły ich wizerunek.

Założenia strategii rozwoju małych portów

Ustawa o portach i przystaniach morskich wskazuje podmiot zarządzający portem 
jako jednostkę odpowiedzialną za programowanie i planowanie jego rozwoju. Stąd podmio-
ty te – przede wszystkim zarządy portów morskich – przygotowują swoje strategie rozwoju.

Prawie wszystkie strategie rozwoju regionów w  Polsce zakładają przeciwdziała-
nie marginalizacji obszarów peryferyjnych. Do priorytetów w strategii rozwoju woje-
wództw nadmorskich należą między innymi:

 – Restrukturyzacja i unowocześnianie gospodarki uwzględniające tradycyjne sektory 
gospodarki, rozwój usług i transportu oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej.

 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjno-
ści i spójności regionu, przewidującej przyspieszenie modernizacji metropolii, a jed-
nocześnie przeciwdziałanie marginalizacji obszarów peryferyjnych oraz rozbudowę 
i modernizację infrastruktury transportowej i portów.

 – Rozwój współpracy międzynarodowej w Regionie Morza Bałtyckiego oraz między-
regionalnej.

Głównym założeniem przyjmowanym przy opracowywaniu strategii na najbliż-
sze lata jest powiązanie celów i  priorytetów wyznaczonych przez strategie wyższego 
rzędu (regionalne i krajowe) z pożądanymi kierunkami rozwoju małych portów, okre-
ślonymi przez samorządy lokalne gmin i użytkowników portu, oraz wytyczenie celów 
i priorytetów zapewniających faktyczny, efektywny rozwój.

Niektóre małe porty zostały ujęte w dokumentach strategicznych wyższego rzę-
du, przede wszystkim w przyjętej w 2007 roku przez Ministerstwo Gospodarki Mor-
skiej Strategii rozwoju portów morskich do roku 2015 oraz w strategiach rozwoju gospo-
darki morskiej województw pomorskiego i  zachodniopomorskiego. Zawarte w  tych 
dokumentach zapisy są jednak bardzo ogólne i wymagają uszczegółowienia. Jednocześ-
nie strategie te odgrywają rolę informacyjną i  promocyjną dla użytkowników portu 
i inwestorów.

Realizacja opracowanych strategii rozwoju portów powinna zapewnić takie efekty, jak
 – odgrywanie przez port roli ważnego czynnika rozwoju lokalnego, regionalnego 

i ponadregionalnego w stosunku do bezpośredniego i dalszego otoczenia,
 – zwiększenie dostępności portu od strony morza i od strony lądu,
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 – ukształtowanie określonych planem zagospodarowania przestrzennego gminy po-
żądanych kierunków zagospodarowania terenów portowych,

 – zapewnienie wyposażenia portu we  wszystkie niezbędne składniki infrastruktury 
technicznej,

 – umożliwienie aktywnej współpracy z innymi ośrodkami w obszarze Bałtyku i Eu-
ropy Północnej,

 – dostosowanie do warunków międzynarodowej konkurencji,
 – aktywny udział w rozwoju i wzroście gospodarczym przez rozwój funkcjonujących 

na obszarze portu przedsiębiorstw, jak również przedsiębiorstw pośrednio związa-
nych z portem.

Priorytety strategii poszczególnych małych portów ustalane są  przede wszyst-
kim na  podstawie już istniejących podstawowych funkcji tych portów. Szczególną 
wagę w opracowywanych planach przywiązuje się do następującego zakresu aktywno-
ści portów:

 – rybołówstwo,
 – port handlowy,
 – turystyka morska,
 – usługi portowe.

Do  poprawy pozycji konkurencyjnej w  zakresie połowów ryb i  ich przetwór-
stwa może się przyczynić stworzenie kompleksowego produktu związanego z  rybo-
łówstwem, podobnie jak to ma miejsce w innych dziedzinach gospodarki. Określa się 
je na ogół mianem klastera. Stanowi on powiązanie wielu dziedzin usług i produkcji 
związanych z wiodącym produktem. Powiązanie to ma formę wiązki interesów funk-
cjonujących w skali regionalnej. Przykładem może być rozwój produkcji i usług związa-
nych z wykorzystaniem śledzia na Bornholmie.

W  sferze zainteresowania rządu znajdują się wyłącznie porty o  podstawowym 
znaczeniu dla gospodarki narodowej. Małe porty i przystanie morskie powinny więc 
znaleźć swoje miejsce w strategiach rozwoju regionów nadmorskich.

Planowane stworzenie zrównoważonego, dostępnego i zintegrowanego systemu 
transportowego portów jest zgodne z  celami strategicznymi i  priorytetami strategii 
wyższego rzędu, to jest

 – Narodowymi strategicznymi ramami odniesienia 2007–2013, w których mieści się 
budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe 
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski.

 – Strategią rozwoju portów morskich do  2015 roku, w  której zakłada się poprawę 
konkurencyjności polskich portów morskich oraz wzrost ich udziału w  rozwoju 
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społeczno-gospodarczym kraju i podniesienie ich rangi w międzynarodowej sieci 
transportowej. Wpisuje się w nią priorytet obejmujący poprawę stanu infrastruktu-
ry portowej i dostępu do portu.

 – Strategią rozwoju gospodarki morskiej województwa zachodniopomorskiego do  roku 
2015, w której mieści się cel strategiczny obejmujący zdynamizowanie rozwoju ma-
łych portów morskich zachodniopomorskiego wybrzeża.

W zakresie rozwoju turystyki działania nakierowane są na stworzenie podstawy 
do rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnej portów. Konieczne jest pozyskanie tere-
nów na jej potrzeby oraz przeprowadzenie rewitalizacji infrastruktury portowej.

Nie wszystkie małe porty mają potrzebę, warunki i możliwości budowy marin. 
W licznych mniejszych portach realnym rozwiązaniem mogą być przystanie żeglarskie 
z odpowiednimi warunkami postoju i zapleczem.

Utrzymanie i rozwój funkcji małych portów związanych z rybołówstwem i prze-
twórstwem rybnym wymaga wdrażania rozwiązań systemowych, szczególnie w zakre-
sie infrastruktury portowej. Czynnikiem podniesienia konkurencyjności portu rybac-
kiego na środkowym wybrzeżu jest stworzenie Lokalnego Centrum Pierwszej Sprzeda-
ży Ryb. Konieczna jest modernizacja infrastruktury portów rybackich wraz z budową 
nabrzeża remontowego na potrzeby łodzi rybackich oraz

 – stworzenie warunków umożliwiających działalność i rozwój organizacjom produ-
centów ryb,

 – podniesienie standardów technicznych i sanitarnych w zakładach przetwórstwa,
 – budowa, rozbudowa, przebudowa lub remont obiektów hurtowej sprzedaży ryb 

oraz ich infrastruktury technicznej.
Spójność strategii rozwoju portów ze strategią rozwoju miasta, gminy oraz stra-

tegiami regionalnymi i ponadregionalnymi stwarza możliwość pozyskiwania dodatko-
wych środków fi nansowych i ma decydujące znaczenie dla możliwości osiagnięcia ce-
lów i zamierzeń tej strategii. Konsekwentna i terminowa realizacja przewidzianych za-
dań ma decydujący wpływ na tempo i jakość zmian zachodzących w porcie.

Strategie małych portów i miast z reguły przewidują, że siłą napędową rozwoju 
małych portów i przystani morskich będzie ich funkcja turystyczna i rekreacyjna. Ko-
nieczne jest zatem wspieranie tego sektora, pozyskiwanie strategicznych inwestorów 
oraz środków pomocowych z funduszy Unii Europejskiej.

Do osiągnięcia celów priorytetowych niezbędna jest odpowiednia polityka wspie-
rania rozwoju gospodarki morskiej.

Z uwagi na regionalne znaczenie małych portów cele strategiczne jego rozwoju 
związane z jego aktywizacją powinny:
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 – przyczynić się do wzrostu gospodarczego,
 – stać się ważnym czynnikiem rozwoju lokalnego i regionalnego w stosunku do bez-

pośredniego i dalszego otoczenia terytorialnego,
 – sprostać warunkom międzynarodowej konkurencji, a  przez to  stać się platformą 

do rozwoju funkcjonujących na obszarze portu przedsiębiorstw, jak również przed-
siębiorstw związanych z portem pośrednio.

Wdrażanie zarysowanej misji portu o znaczeniu regionalnym wymaga ukierunko-
wania strategii jego rozwoju w najbliższych latach na:

 – aktywizację istniejących funkcji gospodarczych portu, w tym szczególnie turystycz-
no-pasażerskiej i obsługi rybołówstwa,

 – poszerzenie – dywersyfi kację zakresu świadczonych usług,
 – poprawę stopnia wykorzystania istniejącego potencjału portowego, w tym znajdu-

jącego się w  gestii poszczególnych podmiotów gospodarczych, zlokalizowanych 
na obszarze portu oraz racjonalnego wykorzystania rezerw przestrzennych portu,

 – zwiększenie aktywności inwestycyjnej na obszarze portu,
 – rozwinięcie aktywnych działań marketingowych i promocyjnych na rynku krajo-

wym i międzynarodowym – bałtyckim.
Gminy miejskie, które utworzyły podmioty zarządzające w ich imieniu portami 

(na przykład Kołobrzeg i Darłowo), przejęły na siebie odpowiedzialność za planowanie 
rozwoju portów. Wiele małych portów przedstawia się jako klasyczne ośrodki uzdro-
wiskowe, turystyczne i portowe, skłonne tworzyć przyjazny klimat dla przedsiębiorczo-
ści, przy wykorzystaniu tradycji historycznych, walorów środowiska naturalnego i nad-
morskiego położenia, dążące do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego 
w celu osiągnięcia trwałej spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej. W prak-
tyce poszczególne cechy nie zawsze pokrywają się z tymi deklaracjami.

Fundusze europejskie i inwestycje rozwojowe w małych portach

Poszerzenie UE ma swoje konsekwencje w skali mikro- i makroekonomicznej, dla 
rozwoju gospodarczego. Przekłada się to na ogólny udział gospodarki unijnej w rynku 
światowym. Nowe uwarunkowania gospodarcze mają swoje przełożenie także na pozy-
cję małych portów w Unii Europejskiej, decydując o ich znaczeniu.

W dniu 10 października 2007 roku Komisja Europejska przyjęła niebieską księ-
gę w  sprawie integrowanej polityki morskiej dla UE i  szczegółowy plan działania 2. 

2 KOM (2008) 791 wersja ostateczna, Bruksela, 25.11.2008. 
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Rada Europejska poparła zintegrowaną politykę morską i  plan działania 14 grudnia 
2007 roku. Planowanie przestrzenne obszarów morskich (PPOM) stało się kluczowym 
instrumentem w  ramach prowadzonej zintegrowanej polityki morskiej. Umożliwia 
ono organom publicznym i zainteresowanym stronom koordynowanie swoich działań 
oraz optymalizację wykorzystania przestrzeni morskiej tak, aby przyniosło ono korzy-
ści z punktu widzenia gospodarki i środowiska morskiego.

Polska gospodarka morska przeżywa dość dramatyczny okres swojej działalno-
ści. Obecny światowy kryzys jeszcze bardziej utrudni działalność przedsiębiorstw bran-
ży morskiej. Przy włączaniu się w struktury UE Polska nie w pełni zabezpieczyła inte-
resy polskiej gospodarki morskiej, na przykład nie zadbano dostatecznie o rodzimą fl o-
tę rybacką. Po wejściu do UE wyzłomowano 40% jednostek rybackich, a ostatnie sank-
cje UE, które zezwalają na połów dorsza tylko 1/3 części fl oty rybackiej, doprowadzą 
– w ciągu najbliższych lat – do nadmiernego ograniczenia fl oty lub nawet jej zaniku. 
Rybacy z  innych krajów łowią znacznie więcej niż dopuszczają przyznane limity, na-
tomiast polscy bywają karani za nieudokumentowane przekroczenie limitów połowo-
wych, podczas gdy na przykład w okresie ochronnym dla narybku na Bałtyku pływają 
duńskie „paszowce” 3.

Podstawowe zasady wyznaczające kierunki strategii funkcjonowania gospodarki 
morskiej zostały określone w programie rządowym RP, który obejmuje między inny-
mi następujące cele 4:

 – wzmocnienie roli portów morskich, dzięki modernizacji i rozbudowie infrastruk-
tury, oraz wdrożenie unijnych standardów w  zakresie eksploatacji i  zarządzania, 
co pozwoli na dalszą integrację systemu transportowego kraju i powiązanie go z glo-
balnym systemem transportowym,

 – poprawa infrastruktury portów morskich i dostępu do nich od strony morza,
 – rozwój autostrad morskich i żeglugi bliskiego zasięgu,
 – pozyskiwanie większej masy ładunkowej, zarówno polskiego handlu zagraniczne-

go, jak i masy tranzytowej, w tym także przywrócenie „utraconej” masy ładunkowej,
 – poprawa jakości usług portowych,
 – wspieranie małych portów jako regionalnych ośrodków przedsiębiorczości,
 – uporządkowanie spraw własności i fi nansowania rozwoju infrastruktury portowej 

i zapewniającej dostęp do portów.

3 Po  wprowadzeniu w  2008  r.zakazu połowów łososi pławicami dochody w  tym segmencie spadły 
z 3 mln zł do 300 tys. w skali roku, za „Czas Morza” 2009, nr 1 (37). 

4 Program działania rządu premiera Kazimierza Marcinkiewicza „Solidarne państwo”, listopad 2005. 
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W jednym z wyznaczonych celów w szczególny sposób podkreślone zostało zna-
czenie małych portów jako regionalnych ośrodków przedsiębiorczości. Pozostałe cele 
są  jednak aktualne również dla efektywnej działalności małych portów, szczególnie 
tych o funkcjach handlowo-rybackich, jak Kołobrzeg czy Darłowo.

Na  samorządach terytorialnych obszarów przybrzeżnych spoczywa szczególna 
odpowiedzialność w zakresie zagospodarowania tych stref: muszą one niwelować na-
pięcia wynikające z konfl iktów między konkurującymi ze sobą rodzajami działalności 
na  wybrzeżu, a  także na  morzu, oraz dążyć do  osiągnięcia zrównoważonego rozwo-
ju i poziomu zatrudnienia, zapewniając konieczną ochronę środowiska morskiego 5.

Polityka rozwoju regionalnego Unii Europejskiej ma na celu wzmocnienie spój-
ności ekonomicznej i społecznej Wspólnoty. Wspiera ją skoordynowana z nią ściśle po-
lityka strukturalna oraz strategia zrównoważonego rozwoju transportu. W  strategii 
tej małe porty mogą odgrywać znaczącą rolę w aktywizacji gospodarki regionów nad-
morskich.

Strategie dotyczące małych portów powinny się znaleźć we wszystkich dokumen-
tach stanowiących opracowania rozwoje na poziomie gminy, powiatu, województwa, 
a przede wszystkim na szczeblu centralnym. Podkreślenie ich istotnej roli na poziomie 
krajowym zapewnia faktyczny dostęp podmiotów zarządzających i samorządów nad-
morskich do szerokiej gamy źródeł dofi nansowania ich działań. Małe porty przywiązu-
ją ogromną wagę do swojego rozwoju oraz podkreślenia swego znaczenia w strategiach 
rozwojowych UE. Inwestycje i  zmiany własnościowe w  nich przyczyniają się do  po-
budzenia aktywności przeładunkowo-składowej, a zwiększenie obrotów ładunkowych 
umożliwia wzrost zatrudnienia w usługach portowych.

Źródła fi nansowania inwestycji w małych portach i przystaniach to z reguły: bu-
dżet samorządów lokalnych (w mocno ograniczonym zakresie, czasami zaledwie 5%), 
programy pomocowe, wolontariat.

Opracowane strategie rozwoju portów są niezbędnym warunkiem do ubiegania 
się o środki z krajowych i regionalnych programów operacyjnych, w tym w szczegól-
ności z  Regionalnego programu operacyjnego, programu operacyjnego Infr astruktura 
i środowisko oraz z programu operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa 
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2015.

W  ramach priorytetu obejmującego stworzenie zrównoważonego, dostępnego 
i zintegrowanego systemu transportowego portu za cel strategiczny przyjęto poprawę 
zewnętrznego i wewnętrznego systemu komunikacyjnego.

5 Mapa drogowa na rzecz planowania przestrzennego obszarów morskich: opracowanie wspólnych zasad 
w UE, KOM (2008) 791 wersja ostateczna. Bruksela, 25.11.2008. 
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Za przykład wykorzystywania funduszy na rozwój w małych portach usług trans-
portowych i turystycznych może posłużyć działalność portu w Kołobrzegu. Przepro-
wadzona ostatnio, kosztem około 150 mln  zł, modernizacja portu (zakończenie in-
westycji – październik 2009), obejmująca przebudowę infrastruktury wejścia do por-
tu, znacząco poprawiła bezpieczeństwo jednostek pływających korzystających z  por-
tu. Umożliwiono także wchodzenie do portu większym statkom handlowym. Zarząd 
Morskiego Portu Kołobrzeg wzbogacił się o tereny, które jeszcze do połowy 2009 roku 
należały do Polskiej Żeglugi Bałtyckiej (PŻB).

Trzeba stwierdzić, że  możliwość zawijania większych statków stwarza warun-
ki do zwiększenia ruchu turystycznego związanego z żeglugą wycieczkową (tabela 4), 
na przykład w Kołobrzegu, który należy do największych uzdrowisk w Polsce, aktywi-
zacja żeglugi wycieczkowej może przysporzyć licznych nowych turystów wzbogacają-
cych budżet miasta i zwiększyć liczbę kuracjuszy w uzdrowiskach.

Tabela 4. Międzynarodowy ruch pasażerski w małych portach

Port Kraj zakończenia podróży 
(pasażerowie odprawieni) 2007 2008

Darłowo Dania 4740 5778
Kołobrzeg Dania 17 565 18 663

Nowe Warpno Niemcy 5595 6833
Trzebież Niemcy 1956 1228

Ustka Dania – 2629
Międzyzdroje Niemcy 46 013 35 723

Źródło: Transport. Wyniki działalności 2008, GUS, Warszawa 2009.

Kołobrzeg ma nadzieję uzyskać środki z UE na poprawę dostępu do portu od stro-
ny portu. Inwestycja ma objąć budowę nowej drogi łączącej nabrzeża portowe z mia-
stem, a także obwodnicę Kołobrzegu. Planowana jest także rewitalizacja torów kolejo-
wych i uaktywnienie transportu kolejowego.

Darłowo znalazło się również na  liście kluczowych projektów przeznaczonych 
do fi nansowania z funduszy UE na lata 2007–2013. Inwestycja obejmująca moderni-
zację części portu i nowe połączenia komunikacyjne, między innymi z krajową trasą 
Szczecin–Gdańsk, ma kosztować 32 mln zł. Ponadto w Darłówku może być zlokalizo-
wana część Specjalnej Strefy Ekonomicznej Słupska. Darłowo gotowe jest przeznaczyć 
na działalność w ramach strefy około 30 hektarów gruntu po uprzednim uzbrojeniu. 
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Firmy zainteresowane tą lokalizacją będą miały zapewnione ustawowe ulgi na począt-
ku funkcjonowania, ponadto miasto jest skłonne udzielić dodatkowych ulg w podat-
kach lokalnych 6.

Ważnym czynnikiem rozwojowym małych portów jest żeglarstwo. Na  rozwój 
projektu, którego celem jest utworzenie Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskie-
go (ZSŻ), Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna zdobyła 130 
mln zł. Szlak obejmuje jedenaście miejscowości nadmorskich województwa, począw-
szy od Szczecina przez między innymi Trzebież, Nowe Warpno, Wolin, Kamień Po-
morski, Niechorze, Kołobrzeg, po  Darłowo. Projekt ZSŻ to  początek działań zmie-
rzających do rozbudowy marin i przystani. Jego długość wynosi około 320 km. Wybu-
dowane zostaną mariny i porty turystyczne w Wolinie, Kamieniu Pomorskim, Rewa-
lu, Mielnie i Darłowie oraz zmodernizowane mariny i przystanie jachtowe w Szczeci-
nie, port turystyczny w Trzebieży oraz marina w Kołobrzegu. Planowana jest przebu-
dowa portu jachtowego w Kołobrzegu, która obejmie między innymi budynek klubo-
wy, pomieszczenia socjalne oraz 27 pomostów do cumowania jachtów. Miasto otrzy-
ma na ten cel 12 mln zł.

Wspomniane porty tworzą najważniejsze centra jachtowe sieci połączonych por-
tów i przystani Pomorza Zachodniego. Odległość pomiędzy nimi nie przekracza od 20 
do  30 mil morskich, czyli kilku godzin żeglugi. Trasa szlaku leży na  głównej drodze 
wodnej prowadzącej ze stolicy Niemiec – Berlina przez Bałtyk do Skandynawii.

Zachodniopomorski Szlak Żeglarski jest jedną z  nielicznych inicjatyw gospo-
darczych umożliwiających rzeczywistą realizację inwestycji o naturalnym charakterze 
transgranicznym, użytkowaną nie tylko przez mieszkańców obu krajów, ale także tury-
stów z krajów sąsiednich. Szlak stanie się stymulatorem rozwoju gospodarczego przyle-
głych gmin. Rozwój współpracy gmin i portów jachtowych oraz rozbudowa infrastruk-
tury turystycznej zwiększają potencjał regionu 7. Wdrożenie tego przedsięwzięcia w cią-
gu pięciu lat może przyciągnąć nawet 20 tys. żeglarzy i turystów korzystających dotych-
czas z innych akwenów. Zwiększenie atrakcyjności szlaku dla żeglarzy i turystów wyma-
ga znacznie lepszego zagospodarowania. Na niezbędne inwestycje zarezerwowano 20 
mln euro w Regionalnym programie operacyjnym województwa zachodniopomorskiego.

Spójność strategii rozwoju portów ze  strategią rozwoju miasta, gminy oraz 
strategiami regionalnymi i  ponadregionalnymi stwarza możliwość pozyskiwania 

6 Lokalizacją działalności na tym terenie zainteresowany jest m.in. amerykański inwestor North Star 
Yachts zamierzający uruchomić produkcję luksusowych jachtów. Docelowo fi rma będzie zatrudniała po-
nad 300 pracowników rekrutujach się przede wszystkim z  lokalnej społeczności i okolicznych miejsco-
wości.

7 www.szczecinboatshow.pl.
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dodatkowych środków fi nansowych i ma decydujące znaczenie dla osiągnięcia celów 
i zamierzeń tej strategii.

Bariery rozwoju małych portów

Problemy, z którymi borykają się małe porty polskiego wybrzeża, są w większo-
ści przypadków podobne, choć indywidualne uwarunkowania poszczególnych portów 
i intensywność ich wpływu może być różna. Najbardziej dotkliwie odczuwane są pro-
blemy związane z połączeniami komunikacyjnymi z zapleczem i dekapitalizacja infra-
struktury portowej. Podstawowa infrastruktura portów i  ich połączeń komunikacyj-
nych nie była rozwijana i dokapitalizowana od kilkudziesięciu lat.

Największe problemy ograniczające możliwości efektywnego funkcjonowania 
i rozwoju małych portów to:

 – peryferyjność w skali lokalnej wskutek mankamentów dostępności komunikacyjnej 
(braki i zły stan dróg kołowych i połączeń kolejowych od strony lądu oraz zły stan 
infrastruktury dostępowej od strony morza, na przykład zamulone tory podejścio-
we, zdewastowane falochrony), a także marginalizacja małych portów na szczeblu 
władz centralnych i niejednokrotnie także regionalnych,

 – degradacja infrastruktury portowej,
 – pogarszający się stan techniczny nabrzeży wykorzystywanych do przeładunków to-

warów,
 – słabość gospodarcza zaplecza portu,
 – rozdrobnienie własnościowe terenów portowych i nabrzeży,
 – brak należnej dbałości prywatnych właścicieli o stan nabrzeży,
 – niedookreślone miejsce małych portów w systemie transportowym kraju oraz w kra-

jowych i regionalnych dokumentach strategicznych,
 – wahania koniunktury politycznej na szczeblu centralnym wpływające na możliwość 

pozyskania środków na rozwój portu,
 – małe w stosunku do potrzeb przychody portów,
 – brak nowoczesnych nabrzeży przeładunkowych,
 – brak odpowiedniego sprzętu służącego do prowadzenia przeładunków w porcie,
 – ograniczone możliwości nawigacyjne dla większych statków handlowych,
 – często występujący brak aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego,
 – brak stabilnej polityki odnośnie rybołówstwa morskiego,
 – brak polityki umożliwiającej małym portom odgrywanie ważnej roli w rozwoju re-

gionów nadmorskich,
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 – brak jasno określonej strategii współpracy gospodarczej małych portów w rejonie 
Bałtyku.

Słabość istotnych dla pozycji portu funkcji gospodarczych, głównie transporto-
wej, a także przemysłowej i handlowej, wynika przede wszystkim z uwarunkowań ze-
wnętrznych, zwłaszcza niedorozwoju sieci transportowej ograniczającej dostępność 
portu oraz braku środków na inwestycje. Braki te są główną barierą uniemożliwiają-
cą aktywizację portów, a także bardziej dynamiczny rozwój ich otoczenia, miasta, re-
gionu.

Najważniejsze z punktu widzenia małych portów są połączenia drogowe i ko-
lejowe, szczególnie w  kierunku południkowym. Dlatego dla aktywnej roli portów 
konieczne jest usprawnienie połączeń drogowych i  kolejowych. Szczególnie ważne 
są drogi łączące małe porty z niezbyt odległymi większymi miastami stanowiącymi 
ich bezpośrednie zaplecze, na przykład Wejherowo, Lębork, Słupsk, Sławno, Kosza-
lin, Gryfi ce.

Z powodu utrudnień w dostępie komunikacyjnym do zaplecza małe porty mają 
ograniczone możliwości zdobywania ładunków. Nieodpowiedni stan dróg łączących 
małe porty z potencjalnym zapleczem, a także nikłe możliwości wykorzystania trans-
portu kolejowego powodują uciążliwe wydłużenie czasu transportu. W tej sytuacji ła-
dunki w naturalny sposób ciążą do dużych portów posiadających zdecydowanie spraw-
niejsze powiązania komunikacyjne z otoczeniem.

Wnioski

Pomimo intensywnych działań na rzecz poprawy infrastruktury, połączenie por-
tów polskich z zapleczem należy do najgorszych w Europie, a małe porty mają dostęp 
do sieci transportowej praktycznie jedynie przez drogi powiatowe. Na polskim wybrze-
żu zlokalizowanych jest łącznie 51 małych portów i przystani morskich o różnym stop-
niu rozwoju funkcji gospodarczych i  znaczeniu dla gospodarki lokalnej, regionalnej 
i ogólnokrajowej. W Polsce na 100 km linii brzegowej przypadają trzy, cztery małe por-
ty lub przystanie morskie, natomiast w takich krajach, jak Niemcy, Szwecja, Dania, Fin-
landia, Wielka Brytania na podobnym obszarze zlokalizowanych jest dwukrotnie wię-
cej portów 8.

8 Strategia rozwoju małych portów morskich polskiego wybrzeża…, s. 11. 
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W wielu krajach UE małe porty z powodzeniem sprawdzają się w roli stymulato-
rów wzrostu gospodarczego przyczyniających się do rozwoju regionalnego, dzięki od-
powiedniej polityce transportowej, szczególnie portowej i regionalnej.

Obszary przybrzeżne ze względu na swój potencjał mogłyby być źródłem wzrostu go-
spodarczego i zrównoważonego rozwoju małych portów i ich otoczenia, tymczasem są one 
obszarami największego bezrobocia strukturalnego. Nadzieje na  poprawę sytuacji budzi 
obecna polityka regionalna UE. Podstawowym jej celem jest wzmocnienie spójności eko-
nomicznej i  społecznej 9. W  ramach strategii zrównoważonego rozwoju małym portom 
morskim przypada rola ośrodków aktywizacji gospodarczej regionów nadmorskich.

Małe porty z  powodzeniem mogłyby uzupełniać działalność tych o  podstawo-
wym znaczeniu dla gospodarki kraju. Mogą one współpracować zarówno z małymi, jak 
i dużymi portami w skali krajowej, a także obsługiwać mniejsze partie ładunków w ob-
rotach międzynarodowych. Aktywizacja małych portów służy umocnieniu pozycji Pol-
ski w rejonie Bałtyku.
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DEVELOPMENT STRATEGIES OF SMALL PORTS 
AND HARBOURS IN THE ASPECTS OF UE TRANSPORT POLICY 

AND THE BALTIC SEA STRATEGY

Summary

Small ports and harbours at Polish coast play important role as driving force of local develop-
ment potential. As such they are core elements of coastal zones policies and part of the regional 
and national maritime policy and industry. Development of small seaports is benefi cial both for 
the image and functioning of coastal towns and cities. Local authorities play vital role in spatial 
planning of coastal zones. Currently the infrastructure in ports is underdeveloped due to lack 
of investments in the past. EU memebership provides an exceptional opportunities for unprec-
edented expansion of local ports activities in coastal regions due to new fi nancing sources. Th e 
sources of new investments in ports and harbours are mainly based on EU funds with modest 
support of local governments (5%). Th ese sources are vital for the realization of the ports devel-
opment strategies. Development of small ports and harbours economic potential strenghtens 
Polish position in the BalticSea region.

Translated by Urszula Kowalczyk
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