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Piotr Niedzielski, Michał Pluciński

szczecin

Uwarunkowania i kierunki rozwoju polskich portów 
morskich o charakterze lokalnym i przystani morskich 

z punktu widzenia państwa

Wprowadzenie

Wokresie funkcjonowania w Polsce gospodarki centralnie planowanej porty 
morskie o charakterze lokalnym oraz przystanie morskie znajdowały 

się w gestii państwa. Efektem niemal 50 lat scentralizowanej gospodarki było 
zmarnowanie szansy na rozwój małych portów jako lokalnych ośrodków przed-
siębiorczości. Niska użyteczność małych struktur portowych wpłynęła również 
na spotęgowanie istniejących bądź powstanie nowych ograniczeń rozwojowych 
portów lokalnych1. 

Duże oczekiwania środowisk portowych i samorządowych wiązano z wejściem 
w życie zapisów ustawy o portach i przystaniach morskich z 1996 roku. W ustawie 
zdefiniowano dwie kategorie portów morskich w Polsce – porty mające podsta-
wowe znaczenie dla polskiej gospodarki (Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście) 
oraz porty morskie nie mające takiego znaczenia. Do tej drugiej kategorii należy 
zaliczyć 29 portów morskich o charakterze lokalnym. Oprócz nich na polskim 
wybrzeżu zlokalizowane są również 33 struktury ze statusem przystani morskich.  
 

1 B. Szwankowska, S. Szwankowski, Porty lokalne w rządowej, regionalnej i samorządowej 
polityce gospodarczej, w: Małe porty polskiego wybrzeża stan obecny i perspektywy rozwoju,  
red. A.S. Grzelakowski, K. Krośnicka, Wyd. Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2002, s. 38. 
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Kategoria portów morskich niemających podstawowego znaczenia dla polskiej 
gospodarki nie jest kategorią jednolitą. Wśród wspomnianych portów można 
zidentyfikować:
 – małe porty o typowo lokalnym charakterze, 
 – porty średnie łączące w swojej działalności funkcje gospodarcze typowe dla 

portów lokalnych z funkcjami charakterystycznymi dla dużych portów han-
dlowych (m.in. Kołobrzeg, Darowo, Elbląg),

 – port pracujący na potrzeby kompleksu przemysłowego Z.Ch. Police2. 
Mimo że ustawodawca wyraźnie wskazał w ustawie o portach i przysta-

niach morskich dominującą rolę gmin portowych w zarządzaniu wspomnianą 
grupą portów morskich nie należy przez to rozumieć, iż nie są one przedmiotem 
oddziaływania władz państwowych. Wspomniane oddziaływanie centralnych 
władz państwowych na funkcjonowanie i rozwój portów morskich o charakterze 
lokalnym oraz przystani morskich można rozpatrywać w ramach3:
1. Sfery rzeczowej, obejmującej:
 – przygotowanie i finansowanie inwestycji infrastrukturalnych wynikających 

z ustawy o portach i przystaniach morskich,
 – utrzymanie stosownych służb realizujących obowiązki państwa nadbrzeżnego,
 – budowę i modernizację połączeń portów z zapleczem.

2. Sfery regulacyjnej, obejmującej:
 – opracowanie strategii/programu rozwoju całego systemu portowego,
 – regulację procesów gospodarczych,
 – tworzenie warunków bezpieczeństwa żeglugi i ochrony środowiska.

Autorzy artykułu podjęli się analizy ujęcia problematyki funkcjonowa-
nia i rozwoju portów morskich o charakterze lokalnym w najważniejszych 
dokumentach polityki portowej Polski przełomu pierwszej i drugiej dekady  
XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem „Programu rozwoju polskich portów 
morskich do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)”. 

2 Port morski Police składa się z trzech terminali przeładunkowych pracujących na potrzeby 
Z.Ch. Police: Morskiego, Barkowego oraz tzw. Mijanki. 

3 Na podst. Porty lokalne w strategii aktywizacji peryferyjnych regionów nadmorskich, praca 
pod kier. K. Luksa, Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Morskiego w Gdańsku, Gdańsk 
2010, s. 96. 
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1. Teoretyczne aspekty funkcjonowania portów morskich 
o charakterze lokalnym i przystani morskich z punktu widzenia 
państwa

Porty morskie o charakterze lokalnym mogą realizować następujące funkcje 
gospodarcze jakie dominują w dużych portach morskich:
 – transportową, 
 – handlową,
 – przemysłową4.

Z uwagi na lokalny lub co najwyżej regionalny zasięg obsługiwanego 
zaplecza gospodarczego funkcja transportowa nie jest w większości wypadków 
funkcją dominującą struktur portowych o charakterze lokalnym (wyjątkiem jest 
port w Policach). Podobna sytuacja dotyczy funkcji handlowej (przede wszystkim 
zaopatrywanie jednostek pływających w bunkier) oraz funkcji przemysłowej 
(głównie budowa i remonty jednostek pływających lub drobne przetwórstwo 
rybne). 

Tradycyjną funkcją wielu portów morskich o charakterze lokalnym oraz 
przystani morskich jest rybołówstwo morskie lub zalewowe. Rozwój turystyki 
i rekreacji związanej z przywodnym położeniem wpłynął na aktywizację w ra-
mach omawianej grupy portów morskich funkcji gospodarczych związanych 
z obsługą żeglarstwa oraz żeglugi pasażerskiej5. Właśnie wykorzystanie dla roz-
woju turystyki atutu jakim jest bezpośredni dostęp do akwenów morza otwartego 
lub zalewowych stało się ważnym obszarem aktywności portów o charakterze 
lokalnym, a zarazem impulsem do rozwoju zaplecza dla przybywających turystów 
w ośrodkach portowych. 

W zdecydowanej większości krajów europejskich zarządzanie analizowaną 
grupą portów znajduje się w gestii władz municypalnych. Dominuje przekonanie, 

4 Istotę tych funkcji wyjaśnił m.in. L. Kuźma, Ekonomika portów morskich i polityka portowa, 
red. L. Kuźma, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003, s. 14 i nast. Tematykę tę w odnie-
sieniu do portów o charakterze lokalnym podejmował również m.in. K. Luks. K. Luks, Port Elbląg 
w polityce morskiej państwa, Wyd. Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, Elbląg 2009, 
s. 87 i nast. 

5 Przykłady rozwoju funkcji gospodarczych portów o charakterze lokalnym na przełomie XX 
i XXI w. przedstawiono m.in. w publikacji: M. Pluciński, Rozwój funkcji gospodarczych małych 
portów morskich ujścia Odry na przykładzie portów Wielkiego Zalewu i Roztoki Odrzańskiej, 
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 256, Ekonomiczne Problemy Transportu nr 1, 
Szczecin 1999, s. 75 i nast. 
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że gminy portowe, dla których porty lokalne stanowią istotne bieguny wzrostu 
i rozwoju gospodarczego są najbardziej predestynowane do odgrywania do-
minującej roli w ich zarządzaniu. W Polsce zarządzanie portami niemającymi 
podstawowo znaczenia dla gospodarki może odbywać się według dwóch modeli:
 – tradycyjnego – w którym porty zarządzane są przez państwo (odpowiedniego 

terenowo Dyrektora Urzędu Morskiego),
 – wprowadzonego zapisami ustawy o portach i przystaniach morskich z 1996 r. –  

systemu samorządowego (municypalnego). 
Drugi z wymienionych systemów należy traktować jako docelowy. 

2. Strategia rozwoju polskich portów morskich do 2015 roku

Pierwszym dokumentem powstałym na poziomie centralnym, w sposób 
bezpośredni podejmującym tematykę uwarunkowań i kierunków rozwoju por-
tów morskich niemających podstawowego znaczenia dla gospodarki Polski, była 
„Strategia rozwoju portów morskich do 2015 roku”6. Choć strategia odnosiła się 
przede wszystkim do portów o podstawowym znaczeniu dla polskiej gospodarki, 
nie pominęła portów morskich o charakterze lokalnym. Dla tej grupy portów 
morskich dokument ten miał ogromne znaczenie z dwóch powodów:

 – po raz pierwszy porty morskie o charakterze lokalnym zostały ujęte w opra-
cowaniu mającym status oficjalnego dokumentu rządowego,

 – dokument stanowił ramy dla finansowania inwestycji portowych oraz dostępu 
do portów od strony morza i lądu w perspektywie lat 2007–2013. 

W Strategii przedstawiono odrębną dla wspomnianej grupy portów analizę 
SWOT. W charakterystyce najważniejszego celu rozwoju polskich portów mor-
skich do 2015 roku7 wyraźnie podkreślono, że w portach lokalnych rozwój dzia-
łalności gospodarczej będzie związany przede wszystkim z obsługą żeglarstwa 
morskiego, turystyki wędkarskiej oraz żeglugi pasażerskiej bliskiego zasięgu. 

Ramy dla finansowania inwestycji infrastrukturalnych w portach morskich 
oraz dostępie do portów na lata 2007–2013, jakie ustanowiła „Strategia rozwoju 
portów morskich do 2015 roku” w wypadku analizowanej grupy portów mor-

6 Strategia rozwoju portów morskich do 2015 r., MGM, Warszawa 2007. 
7 Cel ten to „Rozwój oferty usługowej w portach”. 
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skich dotyczyły zarówno inwestycji finansowanych z programów centralnych8, 
jak i tych ubiegających się o dofinansowanie w ramach regionalnych programów 
operacyjnych9. Nawet jednak w przypadku inwestycji finansowanych w progra-
mów regionalnych zapisy zawarte w „Strategii rozwoju portów morskich do 2015 
roku” wskazywały kierunek procesu inwestycyjnego dotyczącego infrastruktury 
portowej oraz bezpośredniego dostępu do portów morskich od strony morza i lądu. 

Ministerstwo Infrastruktury na bieżąco monitorowało przebieg realizacji 
Strategii. Sam dokument, pomimo jego niedoskonałości, został pozytywnie 
zweryfikowany przez środowisko praktyków portowych, a dowodem na to jest 
jego obowiązywanie (mimo zmiany koalicji rządzącej) do momentu powstania 
„Programu rozwoju polskich portów morskich do 2020 roku (z perspektywą do 
2030 roku)”.

3. Program rozwoju polskich portów morskich do 2020 roku 
(z perspektywą do 2030 roku)10

Dokumentem przygotowanym na poziomie centralnym, który w jeszcze 
bardziej kompleksowy sposób, niż przywołana Strategia, odniósł się do portów 
morskich niemających podstawowego znaczenia dla polskiej gospodarki oraz 
przystani morskich jest Program rozwoju polskich portów morskich do 2020 roku 
(z perspektywą do 2030 roku). W przeprowadzonej w tym dokumencie analizie 
własności lądowych terytoriów portów lokalnych wskazano, że należą one do gmin 
portowych, Skarbu Państwa i osób prywatnych. W obszarze tym wyodrębniono:
 – porty z w pełni skomunalizowanymi terenami (Stepnica, Przytór, Mrzeżyno, 

Sierosław, Wapnica, Karsibór, Puck),
 – porty z częściowo skomunalizowanymi terenami (m.in. Wolin, Kamień 

Pomorski, Dziwnów, Trzebież, Nowe Warpno, Police, Kołobrzeg, Darłowo, 
Ustka, Elbląg, Jastarnia, Kąty Rybackie, Krynica Morska, Frombork, 
Tolkmicko),

8 Głównie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach którego z dofinan-
sowania z Funduszu Spójności mogły korzystać średnie porty morskie.

9 Wspieranych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
10 I. Kotowska, M. Mańkowska, M. Pluciński, Program rozwoju polskich portów morskich do 

2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), opracowanie wykonane na zlecenie MTBiGM, Warszawa, 
grudzień 2012 r.
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 – porty z gruntami należącymi wyłącznie do Skarbu Państwa (Lubin, 
Dźwirzyno, Rowy, Łeba, Pasłęka, Władysławowo, Hel),

 – porty z częścią gruntów należących do osób prywatnych (m.in. Jastarnia, 
Krynica Morska, Tolkmicko, Hel, Police, Darłowo, Elbląg).

Większość funkcjonujących na polskim wybrzeżu przystani morskich nadal 
znajduje się w gestii Skarbu Państwa11. 

W Programie zauważono, że w części portów lokalnych, dysponujących 
w pełni skomunalizowanymi terenami lądowymi, powołano podmioty zarządza-
jące portami, a w części zarządzanie portem realizowane jest w ramach struktur 
gmin. Komunalne zarządy portów morskich powstały również w części portów, 
w których występuje mieszana forma własności (przykład – ZPM Dziwnów, czy 
ZPM Kołobrzeg – dysponujący jedynie 33% terytorium portowego).

Analiza wykazała również, że lokalne struktury portowe charakteryzują się 
dużym zróżnicowaniem zarówno pod względem powierzchni terenów portowych 
(od 0,3 ha do 463 ha), jak i parametrów infrastruktury nabrzeżowej (długość od 
0,06 km do 5,8 km, głębokość od 0,5 do 5,5 m, a w przypadku terminalu morskiego 
portu Police – 10,5 m). Przystanie morskie to w większości struktury o powierzch-
ni zbliżonej do 1 ha, nieposiadające typowej infrastruktury nabrzeżowej. 

Przeprowadzona w Programie identyfikacja funkcji gospodarczych portów 
o charakterze lokalnym potwierdziła dotychczasowy dorobek badawczy. Polskie 
porty morskie o charakterze lokalnym w początkach drugiej dekady XXI wieku 
realizują obok obsługi rybołówstwa funkcje związane z obsługą żeglarstwa oraz 
żeglugi pasażerskiej. Nieliczne porty lokalne rozwinęły inne funkcje gospodarcze, 
np. transportową, przemysłową, czy handlową, związaną z tworzeniem możli-
wości zaopatrywania w paliwo jednostek pływających. Przystanie morskie to 
w większości struktury jednofunkcyjne obsługujące rybołówstwo.

Syntetyczne ujęcie podstawowej charakterystyki portów morskich niemają-
cych podstawowego znaczenia dla polskiej gospodarki oraz przystani morskich 
zaprezentowano w tabeli 1. 

11 Podobnie jak w wypadku analizowanych portów, niektóre przystanie mają częściowo (Piaski, 
Rewa II, Kuźnica II, Jastarnia III, Suchacz, Międzyzdroje) lub całkowicie (Rewal, Niechorze) 
skomunalizowane tereny lądowe. Nieliczne tereny wybranych przystani należą do osób prywatnych 
(Rewa I, Kuźnica II, Międzyzdroje). 
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Jak podkreślono w Programie, jednym z najważniejszych atutów większości 
portów morskich niemających podstawowego znaczenia dla polskiej gospodarki jest 
ich wielofunkcyjność oraz możliwości rozwoju kolejnych form aktywności portowej, 
na podstawie istniejących zasobów terenowych oraz modernizowanej i rozbudowy-
wanej infrastruktury portowej. Słabość analizowanych portów w aspekcie funk-
cjonalnym wynika przede wszystkim z sezonowości części funkcji gospodarczych 
oraz braku rozwoju funkcji komplementarnych do głównych funkcji portowych. 
Rozwojowi znacząco zużytej w wielu portach infrastruktury nie sprzyja wysoki 
koszt realizacji inwestycji infrastrukturalnych, złożona struktura własnościowa 
terenów portowych oraz jedynie częściowo przeprowadzony proces zaangażowania 
się gmin w zarządzanie portami20. 

Szansą analizowanych portów jest rozwój, przy wsparciu środków pomo-
cowych UE, zarówno dotychczas realizowanych funkcji gospodarczych, jak 
i nowych aktywności związanych m.in. z obsługą działalności poszukiwawczej 
i wydobywczej w polskiej strefie ekonomicznej oraz budową i eksploatacją farm 
wiatrowych. Kluczową kwestią dla wspomnianego rozwoju będzie jednak zaanga-
żowanie się gmin w zarządzanie portami oraz realne włączenie portów w politykę 
zrównoważonego rozwoju ośrodków portowych. Szans dla rozwoju tej kategorii 
portów należy też upatrywać w systematycznej modernizacji i przebudowie naj-
ważniejszych arterii drogowych, komunikujących je z zapleczem oraz budowie 
bądź modernizacji infrastruktury sieci kolejowej w szczególności w odniesieniu 
do portów morskich w Darłowie, Elblągu, Kołobrzegu i Policach21. 

Głównych zagrożeń dla dalszego rozwoju struktur portowych o charakterze 
lokalnym należy upatrywać w słabości gospodarczej bezpośredniego zaplecza 
tych portów (poza portem Police), braku pomysłu części samorządów lokalnych na 
wykorzystanie portów jako biegunów wzrostu dla najbliższego otoczenia, ogra-
niczonych środkach jakie gminy portowe mogą lokować w rozwój infrastruktury 
portowej, czy braku postępów w poprawie jakości infrastruktury dostępu do tych 
portów. 

Syntetyczne ujęcie silnych i słabych stron portów morskich niemających pod-
stawowego znaczenia dla polskiej gospodarki oraz szans i zagrożeń na przyszłość 
zaprezentowano w tabeli 2. 

20 I. Kotowska, M. Mańkowska, M. Pluciński, Program rozwoju…, s. 31. 
21 Ibidem. 
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Tabela 2 

Mocne i słabe strony portów niemających podstawowego zacenia dla polskiej gospodarki

Mocne strony Słabe strony

Realizacja różnorodnych funkcji 
gospodarczych od obsługi rybołówstwa po 
obsługę żeglarstwa i żeglugi pasażerskiej, 
a w części portów również przeładunków, 

funkcji handlowej i/lub przemysłowej.

Rezerwy terenowe pozwalające na rozwój 
portowych funkcji gospodarczych.

Sukcesywnie modernizowana 
i rozbudowywana infrastruktura portowa.

Zaangażowanie się części gmin portowych 
w zarządzanie portami. 

Dbałość administracji morskiej o utrzymanie 
w należytym stanie infrastruktury portów, 
w których nie utworzono zarządów portów.

Sezonowy charakter części funkcji portowych. 
Niewystarczająco rozwinięte funkcje 

komplementarne w stosunku do głównych funkcji 
portowych, np. dla potrzeb żeglarstwa.

Wysoki stopień zużycia oraz niedostosowania do 
potrzeb rynkowych infrastruktury w granicach 

większości portów.

Wysokie koszty inwestycji infrastrukturalnych 
w stosunku do wpływów podmiotów zarządzających 

z opłat portowych.

Złożona struktura własnościowa terenów portowych.

Jedynie fragmentaryczna komunalizacja 
terenów części portów lub pełna komunalizacja 

niezakończona powołaniem podmiotu 
zarządzającego portem lokalnym.

Szanse Zagrożenia

Rozwój ruchu turystycznego oraz żeglugi 
pasażerskiej i żeglarstwa w następstwie 
wzrostu stopy życiowej w Polsce oraz 
poprawy stan infrastruktury portowej.

Powstanie warunków dla rozwoju pozostałych 
funkcji portowych.

Możliwość korzystania ze środków polityki 
regionalnej UE na rozbudowę infrastruktury 
portowej oraz dojściowe do portów od strony 

morza i lądu.

Rozwój inicjatyw klastrowych.

Wyraźne ujęcie ważniejszych kierunków 
rozwoju portów w planach zagospodarowania 

przestrzennego i strategiach rozwoju 
poszczególnych gmin portowych. 

Powiązanie inwestycji w infrastrukturę 
drogową oraz bazę turystyczną gmin 

portowych z rozwojem portów.

Słabo rozwinięte najbliższe zaplecze gospodarcze 
portów (głównie tereny rolnicze, niski poziom 

rozwoju działalności przemysłowej).

Brak pomysłu części samorządów portowych na 
wykorzystanie portów jako ważnych elementów 
zrównoważonego rozwoju ośrodków portowych.

Słabość kapitałowa gmin portowych.

Niskie zainteresowanie ze strony kapitału 
zagranicznego inwestycjami na terenach portów 

lokalnych.

Uzależnienie rozwoju portów Zalewu Wiślanego 
od możliwości korzystania z żeglugi przez Cieśninę 

Piławską.

Brak poprawy parametrów infrastruktury dostępu do 
portów.

Słaba pozycja portów lokalnych w polityce 
transportowej państwa.

Źródło: I. Kotowska, M. Mańkowska, M. Pluciński, Program rozwoju polskich portów mor-
skich do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), opracowanie wykonane na zlecenie 
MTBiGM, Warszawa, grudzień 2012 r., s. 31.



17Piotr Niedzielski, Michał Pluciński: Uwarunkowania...

Porty morskie o charakterze regionalnym i lokalnym oraz przystanie mor-
skie zostały również ujęte w formułowanych w Programie celach i priorytetach 
rozwoju systemu portowego Polski. Cel główny Programu odnosi się do poprawy 
konkurencyjności polskich portów na południowym Bałtyku oraz podniesienia 
ich rangi w międzynarodowej sieci transportowej22. W Programie znajduje się 
jednak również zapis o wzroście udziału portów morskich w rozwoju społeczno-
-gospodarczym kraju, co w przypadku analizowanej grupy portów niemających 
podstawowego znaczenia dla polskiej gospodarki oznacza pełnienie przez nie 
istotnej roli jako jednego z biegunów dla lokalnego otoczenia. 

Do wspomnianej grupy portów morskich o charakterze lokalnym odnoszą 
się oba cele szczegółowe Programu, tj.: 
 – dostosowanie oferty usługowej portów morskich do zmieniających się potrzeb 

rynkowych, 
 – tworzenie bezpiecznego oraz przyjaznego dla środowiska systemu portowego.

Celom tym podporządkowano priorytety. W przypadku celu pierwszego do 
priorytetów zaliczono:
 – rozwój infrastruktury portowej oraz zapewniającej dostęp do portów od stro-

ny morza,
 – dostosowanie infrastruktury portowej do zmieniającej się struktury ładunko-

wej oraz rozwoju pozostałych funkcji gospodarczych,
 – integracja portów z innymi uczestnikami lądowo-morskich łańcuchów trans-

portowych.
W przypadku drugiego celu szczegółowego Programu sformułowano nastę-

pujące priorytety:
 – zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu portowego,
 – uwzględnianie w działalności portowej rygorów środowiskowych.

W wypadku portów niemających podstawowego znaczenia dla polskiej 
gospodarki szczególnie istotne znaczenie ma realizacja pierwszych dwóch 
priorytetów gospodarczych. Ich infrastruktura wewnętrzna, jak i infrastruktura 
dostępu bardzo często odbiegają od współczesnych potrzeb rynkowych. Na bazie 
nowoczesnej infrastruktury mogą się zaś rozwijać dotychczasowe i nowe funkcje 
gospodarcze. W analizowanej grupie portów morskich o charakterze lokalnym 
należy oczekiwać rozwoju, obok tradycyjnej funkcji obsługi rybołówstwa, porto-
wych funkcji gospodarczych związanych z turystyką wodną (żeglugi pasażerskiej, 

22 W domniemaniu chodzi przede wszystkim o cztery najważniejsze polskie porty morskie.
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żeglarstwa). Nowy obszar aktywności gospodarczej tej grupy portów może się 
wiązać z planowaną budową, a następnie eksploatacją morskich farm wiatrowych. 
Zasoby energii wiatrowej na Morzu Bałtyckim szacowane są przez Europejskiej 
Agencji Środowiska (EEA) na 2000 TWh23. W portach morskich o charakterze 
lokalnym zlokalizowanych w sąsiedztwie farm wiatrowych mogłyby stacjono-
wać jednostki związane z ich obsługą i zaopatrzeniem. W przypadku struktur 
portowych realizujących funkcję transportową24 należy oczekiwać stworzenia 
warunków do obsługi:

 – nowych ładunków dotąd niewystępujących w obrotach ładunkowych wspo-
mnianych portów morskich,

 – ładunków dotąd już obsługiwanych, ale zgłaszających zapotrzebowanie na 
obsługę w nowych relacjach przeładunkowych,

 – ładunków występujących w obrotach portowych, których wolumen znacząco 
się zmienia (wzrasta).

Istotny potencjał rozwojowy dla funkcji transportowej, jaki ma port morski 
w Policach może zostać uruchomiony pod warunkiem zmiany statusu tego portu 
z zakładowego na port otwarty25. Taka zmiana ułatwi również ubieganie się pod-
miotowi zarządzającemu tym portem o środki finansowe UE z przeznaczeniem 
na rozwój infrastruktury portowej. 

Podsumowanie

Obok czterech głównych polskich portów morskich ważny element systemu 
portowego Polski stanowią porty niemające podstawowego znaczenia dla pol-
skiej gospodarki. Ich głównie lokalny charakter nie jest przeszkodą dla ujęcia 
wspomnianych portów morskich w najważniejszych dokumentach rządowych, 
prezentujących aktualną sytuację sektora portowego oraz uwarunkowania i kie-
runki jego rozwoju w przyszłości. 

23 Najwięcej spośród europejskich mórz i europejskiego wybrzeża Atlantyku. Europea’s on-
shore and offshore wind energy potential, European Environment Agency, EEA Technical Report, 
2009, nr 6, s. 19–22. 

24 Głównie średnie porty takie jak Kołobrzeg, Darłowo czy Elbląg.
25 Szerzej M. Pluciński, Transformacja systemu zarządzania portu morskiego Police, 

„Inżynieria Morska i Geotechnika” 2006, nr 3, s. 191–195. 
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Z dotychczas powstałych dokumentów pierwszym, w którym wyraźnie 
dostrzeżono problematykę funkcjonowania portów morskich niemających pod-
stawowego znaczenia dla polskiej gospodarki, była Strategia rozwoju portów 
morskich do 2015 roku. Najbardziej kompleksowe podejście do tej grupy portów 
morskich zostało jednak zaprezentowane w Programie rozwoju polskich portów 
morskich do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku). Wielopłaszczyznowa 
analiza stanu obecnego portów morskich o charakterze lokalnym (terytorium 
portowe, infrastruktura nabrzeżowa, realizowane funkcje gospodarcze, relacje 
z samorządem lokalnym) pozwoliła na ich ujęcie we wszystkich celach cząst-
kowych Programu oraz przyporządkowanych im priorytetach rozwojowych.  
Na szczególne podkreślenie zasługuje równe potraktowanie portów morskich 
niemających podstawowego znaczenia dla polskiej gospodarki z portami mają-
cymi takie znaczenie zaprezentowane w najważniejszej części Programu (cele, 
priorytety). Program można traktować również jako ogólne ramy dla finansowania 
inwestycji w portach morskich o charakterze lokalnym oraz dostępie do tych 
portów od strony morza i lądu w unijnej perspektywie finansowej 2014–2020. 
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Streszczenie

W artykule przedstawiono uwarunkowania i kierunki rozwoju portów morskich, 
nieposiadających podstawowego znaczenie dla polskiej gospodarki. Struktury te pełnią 
przede wszystkim rolę ważnych biegunów rozwoju dla ich lokalnego i regionalnego 
otoczenia. Warto jednak zaprezentować jak kierunki rozwoju tych portów morskich 
zostały zaprezentowane w najważniejszych dokumentach opracowanych na poziomie 
centralnym. Dokumenty te stanowią ramy dla finansowania inwestycji w infrastrukturę 
portową oraz dostępu do portów morskich od strony lądu i morza realizowanych przy 
wsparciu finansowym Unii Europejskiej.

Determinants and directions of the development of the Polish local 
seaports and sea harbours from the perspective of state 

Summary

The article presents determinants and directions of the development of the seaports 
which are of no primary importance to the Polish economy or sea harbours. The above 
mentioned structures are primarily local or regional and as such are important to stimulating 
the development of the immediate environment. However, it is worth presenting how 
the directions of their development are portrayed in the most important documentation 
prepared at the central level. This documentation is a framework for financing investments 
in the port infrastructure and access to the ports from the land and sea made with the EU 
financial support. 

Translated by Piotr Niedzielski
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Ports as important centers of regional economic 
development – selected thoughts on port development 

challenges and activities

Introduction

t his paper presents a review of selected issues related to the role which ports 
play in stimulating and supporting regional economic development. The ports 

are key industrial development centers. They have critical impact on the quality 
of life of local and regional societies. There are a plethora of issues which an 
astute analyst might address with regard to the impact of ports on economic 
prosperity. A major assumption for further deliberations is that the role of ports 
as industrial regional centers is changing in the current global economy. This is 
because the character and scale of transport connectivity is changing, intermodal 
transportation is fast developing, and new advanced IT technologies are being 
introduced in a scale not seen previously in the history of Mankind. 

The article touches only a tip of the iceberg of this complex problem. 
The literature on port versus economic development challenges is gigantic, many 
detailed factors are addressed, and elaborate reports are produced by ambitious 
analysts. The criterion for problem selection for this article were the needs identified 
as critical for port development in the New Member States of the European Union 
of post-communist economies in countries such as Poland, Lithuania or Latvia, 
where transport sector reforms still need to be intensified. This identification was 
made through a number of interviews with port managers, authors of transport 
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policies, and many stakeholders of ports, maritime and intermodal transport systems.  
No need to say that national regional, local and metropolitan economic development 
authorities, leaders and supporters were contacted too. Also, the private sector, 
and non-government organizations and associations, including industrial maritime 
and transport science-industry clusters were contacted. These interviews were 
conducted in EU and U.S. A comparative assessment of issues was done. An 
agenda for this evaluation involves development of recommendations that would 
assist appropriate authorities to implement tools and attitudes to contribute to 
reducing, still existing huge differences in the level of development of ports 
and transport systems between the incumbents and new members of the European 
Union. The paper attempts to draw a map and identify some tools for further 
research, analysis and discussion. It hopes to open the door to progress, 
innovation and better understanding of port-region relationships. They are yet 
not fully explored and addressed in many countries, cities and regions, including 
the countries and agencies of the European Union. Many changes in port laws, 
organization and management have to be implemented yet.

1. Irrefutable and intricate connection between ports and regions 

It is often said in literature, that the ports, cities, and regions are historically, 
strongly tied and linked together. This is a very true statement. For many ages, 
ports were the focus and the major stimulant of regional economic growth. But it 
is visible in the recent years that the link between ports and cities, and regional 
economic growth has become weaker. Economic benefits often spill over to other 
regions, whereas negative impacts are localized in the port city or region. This 
is not a positive development. Therefore, it is worth addressing how ports can 
become the key drivers of urban and regional economic growth; and how can 
negative port impacts in regions be mitigated?1 

1 The Competitiveness of Global Port-Cities: Synthesis Report, Edited by Olaf Merk, OECD 
report, 2013. 
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2. The relationships between ports and economic development 

Ports functions are to facilitate moving cargo and help constitute intermodal 
links that include vessels, barges, trains, and heavy trucks, etc. This results in value 
added creation and various economic impacts. Regional economic development 
is focused on creating welfare for citizens and increasing quality of life. 
The relationships between ports and economic development have been appreciated 
and researched for many years.2 One can find many examples of statements or 
definitions addressing these connections.3 C. Ferrari provides a list of interesting 
statements on these relationships starting from Adam Smith who in 1776 argued 
that: “As by means of water-carriage, a more extensive market is opened to every 
sort of industry than what land-carriage alone can afford it, so it is upon the sea- 
-coast, and along the banks of navigable rivers, that industry of every kind naturally 
begins to subdivide and improve itself”. C. Ferrari also quotes A. Weber who 
stated that “break-in-bulk” locations, i.e. firms, look for locations where two or 
more modes of transportation may connect, and R. Goss who in his works stressed 
how ports drive the economic development as they increase competition through 
enlargement of the market areas of firms, thereby reducing prices for consumers.4 
In the list of quotations we may also find statements by Gripaios-Gripaios who 
indicated that rent generated by ports spreads through an economic system larger 
than the one in which the port is embedded.5 

In the recent years, more detailed assessment of port-economic development 
relationship has been made. The prevailing opinion is that ports are becoming 
more necessary for other countries and regions economies while less significant 
for their own regions. So some things impacting the port – region – economic 
development relationships are changing.6 What is going on? 

2 Ibidem.
3 C. Ferrari, Ports and regional economic development, Global ports and urban development: 

Challenges and opportunities, OECD, Paris, 2011 (presentation)
4 R.O. Goss, Economic policies and seaports: 1. The economic functions of seaports, “Maritime 

Policy and Management” 1990, Vol. 17, No. 3, pp. 207–220; R.O. Goss, Economic policies and sea-
ports: 4. Strategies for port authorities, “Maritime Policy and Management” 1990, Vol. 17, No. 3, 
pp. 273–287.

5 P. Gripaios, R. Gripaios, The impact of a port on its local economy: The case of Plymouth, 
“Maritime Policy and Management” 1995, Vol. 22, No. 1, pp. 13–23. 

6 A. Prokopowicz, An assessment of ports regional economic impact, LSU, Baton Rouge, 1998.
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3. Factors inf luencing current correlation between ports 
and regional economic development 

A number of factors have recently impacted and altered ports’ role 
in the economy and regional development. They stem from changes in the economy, 
progress in transport technologies, and some other factors such as levels of state 
intervention. Major economic changes are: an unprecedented boost of seaborne 
trade which has not been significantly reduced even by the recent worldwide 
economic crisis, spatial relocation of production internationally (globalization 
of the World economy), nationally and regionally, and the last but not least, 
the growing importance of logistics which is becoming a key factor in increasing 
the overall efficiency of transport systems. 

As a result, many changes occurred in the port industry itself. They involve 
a dramatic increase of port throughput and efficiency, mainly in the containerized 
sector. The implementation of IT has significantly contributed to the increased 
ports efficiency. Significant growth trends have also been recorded in bulk 
and break-bulk sectors. The globalization creates additional demand for maritime 
services since many of products consumed in some regions are manufactured at 
other continents. Without increasingly efficient shipping and port facilities, China 
and many Asian economic tigers, would never become so economically powerful, 
as they are now. The spatial gap between producers and consumers has significantly 
increased. Increased shipping volumes and constantly growing number and size 
of containerships, creates the demand for new port facilities and expanding areas 
for port development. This encompasses the growth needs for standard port 
terminals, and also for the development of, adjacent to these terminals, satellite 
logistics centers, and other support facilities such as manufacturing or assembly 
areas and distribution centers, or special manufacturing zones. There is also 
an increasing focus on the effectiveness of transport infrastructure in moving 
cargo, in terms of port operations, and also to and from the hinterland and inland 
terminals or dry ports. Port access issues are one of most difficult to resolve. For 
example, the U.S. Department of Transportation committed in the last 15 years 
a series of studies to address intermodal access to country’s ports. Port access 
issues constitute a nucleus of many port master and strategic development plans. 
This critical transport and logistics issue cannot unfortunately be resolved solely 
by the ports. It requires cooperation of other modes of transportation, especially 
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railroads. In the countries where railroads are natural monopolies, and in particular 
those where these monopolies are managed by political appointees within still 
existing post-communist, military-like organization schemes, providing efficient 
port access is as difficult as making pigs fly.7 

Ports need to expand to become more competitive both in terms of quantity 
and quality, but options for providing new land for development are limited.  
So we experience the growing conflict between port growth needs and regions’ 
and cities’ capacity to respond to these needs. 

There are also many trends in industrial organization that impact transport 
industry. They involve strategic alliances of manufacturers, spatial distribution 
of production process, business, vertical integration, etc. To complete a map 
of critical factors impacting port development options, changes in shipping 
technology, maritime transport, port operations must be addressed. This involves 
such revolutionary developments in maritime transport as increased ship’s size, 
growing vessel and shipping lines specialization, faster than expected cargo 
unitization (containerization), and technological advances in transshipment 
techniques, as well the fast developing innovation in terminal management 
and operations. An unprecedented speed of development of dry ports and inland 
terminals, new techniques of control of intermodal and logistic cycles, the growing 
logistics services outsourcing, and increasing intermodalism, impact not only 
the way the ports have to act but also their relations with the regions and cities.8 

The above developments force adjustments in the port industry. Some 
of them are critically important. For example, it must be recognized that port 
development and expansion is becoming more capital intensive than in the past. It 
is also more than in the past labor saving, and space consuming. The competitive 
environment in the port industry is changing. The competition is more aggressive. 
It becomes technologically and economically fierce. This occurs by fast and capital 
intensive port infrastructure upgrades and expansion, quick application of modern 
IT technologies, and increasing efficiencies of terminal management systems. 
In many areas, it leads to competition by creating significant port and terminal 
overcapacity. This happens for example with the ports of the U.S. Gulf of Mexico. 
The concentrated competitive environment leads sometimes to not fully justified 
investments such as for example creation of a fully automatic bagged cargo systems 

7 A. Prokopowicz, Poland’s unfinished rail sector reforms, Washington 2007. 
8 A. Prokopowicz, J. Berg-Andreassen, Port development trends in 21st Century, 2001. 
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at Jacintoport Terminal in Houston called Spiralveyor, which has never been 
supported by cargo volumes and shipping lines’ schedules. Many ports in Europe 
also compete by creating redundant facilities and unnecessary capacities. The time 
of cooperative peace among port authorities is over, the competitive pressures 
are increasing. So even in the same regions, ports are fighting for shipping lines’ 
business against their former partners. 

Regional public authorities have problems in providing consistent port 
strategies, which contributes to the complicated situation in this sector. With 
limited public funds, their capacity to support often contradictory objectives 
of competing regional port facilities requires innovation in capital budgeting, port 
planning, and spatial facilities expansion. Legal and institutional environments 
must also be changed and adjusted to the new market realities and requirements 
for larger regionalization of port management. All that calls for interdisciplinary 
approach to innovation in the port sector, similarly to other transport activities.9 
The above addressed competitive circumstances create tendencies and needs for 
consolidation of port facilities, and their management and planning. This obviously 
faces resistance of port managers, and politically well-established stakeholders, 
who are acute in ripping benefits from the status quo, even if it is not the most 
efficient. 

Under these circumstances, it is natural that regions and cities want to have 
more influence on ports and their management. This is very important for post-
communist countries which are now EU members. The new governments, even 
these preaching neo-liberalism and advantages of the free market, are not willing 
to decentralize management of state-owned companies, for example in Poland 
or Lithuania. That concerns also ports. The concept of landlord ports has been 
implemented but there is no will to provide more than a symbolic number of seats 
at Supervisory Boards to regional leaders. The ports are therefore managed not 
by the regions and cities in which they are located, but by bureaucrats from 
relevant central government ministries. These are good sinecures for ministerial 
appointees, and bad news for regional and city mangers. 

Ports also compete, between each other and with other transport modes, 
by reducing their profit margins and lowering tariffs to barely economically 
acceptable levels. This requires increased terminal efficiency and reduction 
of vessel time at terminal facilities. The risks related to these new competitive 

9 A. Prokopowicz, Interdisciplinary innovation in transportation, Corpus Christi (TX), 2013. 



27Adam K. Prokopowicz: Ports as important centers...

situations are increasing. The port and terminal operators’ surpluses are decreasing 
while demand increases. Also, in time of the current economic crisis, surpluses 
of shipping lines grow (on some routes). That is a recipe for a possible total disaster. 
The described misbalance between demand and supply, and financial difficulties 
may materialize if no long-term strategies are designed and implemented. 

There are also significant changes in port versus customer relationships. Due to 
the increasing of economic activities and cost cutting outsourcing, and globalization 
of production, there is a strong trend for relocation of port-oriented industries, 
formerly located in the vicinity of ports, to more remote locations. As the result, 
spatial links between manufacturers and ports are becoming weaker, and ports 
stimulate less economic development in the immediate area while supporting 
remotely located producers. The development of intermodality supports this trend. 
So, local authorities post a legitimate claim for receiving their share of benefits 
from port activities. Why would they be interested in supporting ports if somebody 
else is increasingly benefiting from their efforts and investments? 

These are only examples of major trends and developments in transport 
systems that impact the relationships among port, cities, regions, and metropolitan 
areas. They need to be considered when talking about the future of port–city– 
–region relationships. 

4. Benefits from port activities 

Researchers and analysts identify many economic benefits which are 
associated with ports. Any port facility or terminal, better or worse managed, 
makes its positive impact on local economy. 

Ports provide services that allow for expansion of maritime and waterway 
transportation. By that, they lower the costs of trade, generate value added 
and employment and attract certain economic sectors to the immediate and remote 
areas. As an example, some literature sources indicate that doubling port efficiency 
of two countries is found to increase their bilateral trade volume by 32 percent. 
One tone of port throughput is on average associated with 100 USD of economic 
value added, and an increase of one million tones of port throughput is associated 
with an increase in employment in the port region of 300 jobs in the short term.10 

10 The Competitiveness... 
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In the recent years, an increasing share of benefits from ports spill over to 
other regions. This trend violates the standard, historical role and connections 
between ports and their cities and regions. The entrepreneurs in other, remote 
regions extensively benefit from efficient ports. This is often happening 
in the global economy when exporting and importing is increasingly important 
and creates a critical link in international supply chains, and Just-on-Time systems. 
Some analyses indicate that less than five percent of the economic linkages with 
suppliers take place in the port or the port immediate region. In many countries, 
of EU, shippers and other port users are located in remote inland major economic 
development or production centers of their countries. Some examples of such 
situation are e.g. Ile-de France for the ports of Le Havre and Marseille; and Bavaria 
and Baden-Württemberg for the Port of Hamburg, Cracow, Wrocław, and Warsaw 
for Port of Gdansk or Port of Gdynia. It seems that the times when manufacturing 
was located on the other side of the fence from the port are gone. That requires 
many changes in all aspects of port – city- region, mutual and multidisciplinary 
relationships. An innovative approach to this new situation is required from all 
the decision makers and analysts.11 

5. Limited Positive Impact on Regions 

The experts and researchers rightly ascertain that proportions between costs 
and benefits in the region – national interest and priorities perspective are changing 
and require adjusting port management, financing and development strategies to 
the new situation. In the literature, it has been frequently proven that: 
 – Labor usually comes from the local port economy and the benefits from these 

labor activities usually stay in the port region (this is unlikely to change). 
 – The capital used for port development and maintenance rarely originates 

from local financial systems and resources and is increasingly provided by 
national and international systems. Under these circumstances the payback 
and economic gains from capital investment is realized outside the port region. 

 – There is significant globalization and internationalization of port stakeholders. 
Even if local firms are partnering with ports they are a subject to horizontal 

11 Ibidem.
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and vertical concentration. For example, there is horizontal concentration 
between big stevedoring and logistics companies and vertical integration 
between shipping companies and terminal operators. In this situation, 
majority of paybacks and benefits are not consumed in the port regions, but 
by the remotely located headquarters of multinational corporations. 

 – Regions do not capture sufficient revenues from contributing land resources to 
port activities. In the prevailing public landlord port system, the management 
of public space is performed based on the usage of leasing and concession 
contracts. In the situation of total and severe competition for clients, land 
lease prices are an important strategic tool for attracting companies and users. 
Consequently, the lease arrangements and benefits often do not reflect the real 
value of the space, and may sometimes provide solutions below the opportunity 
cost. So, the regions are losing the revenues to encourage higher levels of port 
use by stakeholders, who then transfer the benefits outside the region. 

 – It has also been proven that the use of the fixed social capital of the local 
and regional systems, such as transport infrastructures is often free. 
In some cases, user fees are imposed, but these fees are frequently lower 
than the construction and maintenance costs. The conclusion is therefore 
that the regions subsidize port clients. These clients very often operate 
and redistribute profits from local or regional port operations in a large area, 
outside of the region. This for example concerns rail, road and waterway 
transport concerns. 

 – Taxes and duties are only partly earned and managed by local port systems. 
Significant tax revenues go straight to national coffers. So it is often that 
regional authorities do not only pass on the possibilities to gain tax revenues, 
but also allow to transferring locally created tax revenues directly to national 
authorities.12 

12 Bell A., Smith F., Economic development tools for Oregon ports, Oregon State University, 
Special report, June 1983; M. Vanderbeek, USC Price School of Public Policy, Leveraging ports 
for sustainable economic development, Port of Long Beach Southern California as a Case Study, 
Slide Presentation, 2011.
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6. Negative Impact of Ports on Regions

Ports have negative local, city, and regional impacts. They are mostly 
related to the environment, land use and traffic congestion. These impacts can 
be very substantial. For example, it was discovered that more than half of the  
SO2-emissions in Hong Kong is related to shipping, and a third of the land surface 
of the City of Antwerp consists of its port. In the U.S., port related truck traffic 
accounts for more than 85% of total truck traffic on some sections of the highways 
in Los Angeles and Long Beach.13 The most of these negative impacts occur in two 
areas. First, they are happening close to the port area. This is noise, dust, spills, 
etc. Second, they impact the metropolitan or regional areas. Here, we are talking 
about air emissions, water quality, congestion and negatives of industrial land use 
and their detrimental impact on adjacent residential areas. 

7. Cost – Benefit Inequality 

As proven in the preceding paragraphs, port users’ benefits are more and more 
spread all over the world, while negative impacts affect mainly port regions. This 
represents what is sometimes called the port-city cost-benefit mismatch.14 How to solve 
and manage this unbalanced situation? What can the local, city and regional economic 
development subjects do to handle this unfortunate trend? Maybe regional governments 
should withdraw from supporting port development? Nothing would be more misleading. 
Such a decision would be a serious mistake. It would deprive regional authorities 
of one of the most important economic development tools. So to the contrary, local, 
city and regional authorities should present and implement active behavior and support 
towards the port industry. It should be based on better social and political understanding 
of port-region economic relationships, and justify higher levels of regional involvements 
in port development. The centralization of port funding and management in remote 
administrative centers, which do not appreciate daily costs and benefits of port activities, 
is not effective by default. It also denies the basic principles of economic decentralization 
and regional self-government. The centrally managed port industry in the former Soviet 
Union was not efficient, and this is not a good example to follow. 

13 The Competitiveness…
14 Ibidem.
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8. Managing the negative divergence of regional costs and benefits 
related to ports 

The earlier reasoning and conclusions imply that regions are increasingly 
subsidizing port facilities, not consuming sufficient benefits. There are many 
ways to attack this disparity. A full assessment of possible actions extends 
beyond the scope of this paper. Nevertheless, the identification of some solutions 
constitutes a logical and methodologically required extension of the preceding 
thoughts and deliberations. A number of tools to rejuvenate this currently frayed 
relation between ports and their regions should be developed. Some of them are 
addressed below.

9. Measuring ports economic impact 

It is necessary for the regions to measure and define economic and social 
impact of the port sector, and highlight its role and relevance for regional 
development. They need to identify the order of magnitude of ports economic 
impact on local development. The contribution of regionally located ports to 
welfare in larger areas, perhaps even nationally, should also not be omitted to justify 
regionalization. It is in the interest of local and regional economic development 
leaders to support the idea that port infrastructures represent common capital, 
not only for local but also for larger regions. It is worth proving that ports are 
a key element in spearheading innovation and progress in the overall transport 
systems and also regionally. For that purpose, ports should be, regardless from 
the implemented organizational and management schemes, supported on all levels 
of capital budgeting decisions, starting from local, through regional, to national. 
The burden of key decisions should however, be moved back to local levels, which 
are mainly affected by port activities. This is a foundation for any actions to 
reverse the described negative relations in spatial distribution of port related costs 
and benefits. To facilitate such a move of decisions, changes in national port laws 
are needed in many countries, especially post-communist EU New Member states. 
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10. Methods of measuring port impact 

It is important to know and disseminate information about the role ports play 
in the regional and national economy. There are a number of approaches for assessing 
and evaluating economic impact that ports have on the regional, local or metropolitan 
area. Literature describes various methodologies and port economic impact measuring 
techniques. Many solutions have been considered but all of them are basically addressing 
the same factors: job creation, tax revenues, and personal income, and induced economic 
activities. It is important to define the scale of benefits from port activities before any 
conclusion of the possibilities for adjusting or improving port- region – city relationships 
can be made.15 The most frequently used and described in literature methods are:
a) Direct surveys based on interviews and questionnaires or microeconomic data 

on firms, and other port stakeholders.16

b) Expert assessment using the Delphi assessment with combination of fuzzy 
logic elements in situations when detailed data are not available.17

c) Input-Output models constructed in order to identify inter-sectorial multipliers –  
port impact studies.18

d) Models based on productive specialization that use a mix of tools typical for 
applied economics, such as:

 – comparison with a control region,19

 – or analysis of productive specializations.20 

15 C. Ferrari, O. Merk, A. Bottasso, M. Conti, A. Tei, Ports and regional development: A European 
perspective, “OECD Regional Development Working Papers” 2012, No. 07, OECD Publishing.

16 Coppens, F., et al., Economic impact of port activity: a disaggregated analysis – The Case 
of Antwerp, “National Bank of Belgium Working Paper” 2007, No. 110, National Bank of Belgium, 
Brussels, available at http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1687569.

17 A. Prokopowicz, S. Sotnikov, Fuzzy logic in port activities assessment, LSU, Baton Rouge 1996. 
18 C.J. Villaverde, P.C. Millan, Port Economic Impact: Methodologies and Application 

to the Port of Santander, “International Journal of Transport Economics” 1998, Vol. 25, No. 2,  
pp. 159–179. 

19 Rietveld, P., Spatial Economic Impacts of Infrastructure Supply, “Transportation Research 
Part A” 1994, Vol. 28, No. 4, pp. 329–341; C. Ferrari, F. Parola, A. Tei, Port concessions: are they 
really structured for the ports development?, paper presented at IAME 2011 Conference, Santiago 
de Chile, 25–28 October; C. Ferrari, F. Parola, E. Gattorna, Measuring the quality of port hinterland 
accessibility: the Ligurian case, “Transport Policy” 2011, Vol. 18, No. 2, pp. 382–391; C. Ferrari, 
M. Percoco, A. Tedeschi (2010), Ports and local development: evidence from Italy, “International 
Journal of Transport Economics” 2010, Vol. 37, No. 1, pp. 1–26. 

20 E. Musso, M. Benacchio, C. Ferrari, Ports and employment in port cities, “International 
Journal of Maritime Economics” 2000, Vol. 2, No. 4, pp. 283–311. 
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Port economic impact studies are by far the most popular methodology. 
Economic impact studies are widely used in countries such as the United States, 
Canada, Australia, and some EU countries, or Latin America ports. More elaborate 
impact study should also put evidence of some hidden relationships among the port 
and the production system, to justify public capital outlays, and serve as a method 
to educate the regional citizens of the relationship between the costs of supporting 
port industry and its benefits, for example job creation and increasing the overall 
regional social and economic welfare. They should prove that ports, despite 
of the earlier described disproportions, significantly contribute to improving 
the regional quality of life, and the overall financial betterment of the region and its 
citizens.21 

The U.S. Department of Transportation, Maritime Administration has 
developed a Port Impact Kit that may be used by ports to conduct economic impact 
studies. The same was done by the American Association of Port Authorities. 
These impact studies are not only an analytical tool but also constitute an effective 
marketing and public relations measure. For example, the State of Louisiana has 
been using port impact studies for many years. It is important for Louisiana, 
because its economy and prosperity are closely related to the maritime sector. 
There are 28 active and 5 developing ports in this state, with a wide variety of sizes, 
missions, and responsibilities. The services provided by these ports help support 
and sustain local, regional, and statewide economies. These ports offer unique 
advantages and help to encourage industrial development, directly and indirectly 
by providing jobs to local citizens and revenues to local governments. Each port 
has a special role to play in its respective region, at the same time all 33 of them 
constitute a coordinated, largest port system in the World by cargo volume.22 

The methodological premise for the Louisiana economic impact study 
is an analysis of the spending patterns that involves sequential assessment 
of the following elements: a) direct spending by the ports themselves, including 
both capital investments and ongoing operations; b) spending by companies that 

21 J. Berg-Andreassen, Some observations on economic impact evaluation, for the Port Liberty 
Bayonne project, Ports, Harbors & Waterways, The Shaw Group Inc, June 1, 2007; J. Berg- 
-Andreassen, Savannah Cruise Terminal, Development & Expansion Program, Economic Impact 
of Construction & Operations, BEA Architects, Inc. May 17, 2011; A. Prokopowicz, Measuring 
port economic impact, Louisiana State University, Baton Rouge 1995. 

22 J. Richardson, The economic impact of the ports of Louisiana, Baton Rouge, March 2012;  
T. Ryan, The economic impacts of the ports of Louisiana and maritime industry, February 2001.
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have located in Louisiana or are operating in Louisiana because of the existence 
of the ports (providers of marine services, companies that require access to 
the waterways and port services, companies located on port property, and cruise 
ships); these companies make capital investments and carry out ongoing 
operations;23 c) Port users’ spendings (exporters and importers) that represent 
the final stage of the chain of port related economic activity.24 

The Louisiana study indicates that the estimated impact of $ 100 million 
capital investments by ports or companies located on port property includes 
during the year the creation and support of 1740 jobs with personal earnings of  
$ 66 million, and state and local tax collection of nearly $ 9 million. It also provides 
information on the estimated economic impact for various activities and types 
of ports (deep draft and shallow draft). 

The success of economic impact studies depends to a large extent 
on the availability of reliable data on relations between various sectors of the national 
and regional economy.25 An overview of statistical sources in the post-communist 
countries, who are currently the EU members, indicates that there are no 
sufficient data on the maritime sector statistics and impact that these activities 
have on national value added or the GDP. Often data on ports and the maritime 
sector are combined by the National Statistical Offices with information on other 
transport sectors. In Poland for example, data on the maritime sector have been 
combined for economic input-output estimates with air transport information. 
Even the most experienced statisticians cannot explain why! So these national 
statistical sources must be fixed.26 Until that is accomplished, the development 

23 Providers of vessel and port services include steamship companies, stevedoring companies, 
navigational services, ship supplies, customs and other public sector activities, longshoremen, 
ship repair, marine insurance and legal services, custom house brokers, and others. All of these 
companies spend and invest in the respective regions. Other transportation services include: rail, 
barges, and road. Companies which operate on port property invest and provide jobs for many 
citizens in the state. Spending by participants of the cruise ship industry has economic effects upon 
the tourist trade in the City of New Orleans and adjacent areas.

24 These port users could find alternative methods if the ports did not exist or proved inadequate 
for the companies’ needs. Port users are major industrial sectors in the Louisiana economy and their 
market ranges from regional to global.

25 Economic impact is estimated in the U.S. predominantly by using the Regional Input-Output 
Model (RIMS II) developed by the U.S. Department of Commerce.

26 Lithuania experiences similar problems and assesses the maritime sector impact using impact 
coefficients of Scotland. This is the best solution they can apply in light of national statistical system 
deficiencies. 
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of sound maritime sector and port policies and strategies, and impact studies may 
be difficult or unlikely. One must first know the effects of his current activities, 
before being able to define and implement measures for improvement. 

11. Active and transparent port policies and strategies 

The regions should develop and implement active port support policies 
and have long term verifiable strategic objectives in this area. Among others, 
they should provide and coordinate stable and transparent system for financial 
supporting the port sector. They should promote and enhance co-operation 
among ports to better use public resources and strengthen ports competitive 
posture against ship owners and shipping carriers, intermodal transport providers, 
and other major port users (clients). These should be active master plans and living 
strategies and policies. They should be frequently updated on the conceptual 
and implementation levels, and discussed at special focus groups organized by 
regional authorities. 

12. Promote Ports as Innovation Centers 

It is also important to assess and promote the innovative role of ports 
as stimulators of regional economies. This may include presenting the role 
of knowledge and human capital in port activities. It involves the development 
of technological and technical innovations such as: Intelligent Transport Systems 
(ITS), cargo and container monitoring solutions, security improving solutions 
and many others. 

Ports should be centers of interdisciplinary innovation. Interdisciplinary 
innovation in transport, logistics and infrastructure involves significant 
improvements of already existing, or introduction of new (in a given environment) 
solutions, products, or processes related to all aspects of change, which contribute to 
the increase of economic, financial, technical and technological, and environmental 
effectiveness; and improve efficiency of management and organization of transport 
and logistics systems, and contribute to the development of competitive transport 
infrastructure and service solutions. They should maximize social effects 
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and economic results of the public and private sectors activities and funding, 
and lead to the overall increase of the quality of life of the society. These may 
be scientific (research), technical, organizational, financial and commercial 
(commercial), as well as political and economic activities. Practical implementation 
is an inherent feature of any innovation. The idea which has not been implemented 
is not considered to be an innovation.27 

All possible evidences and promotion of innovative activities at ports 
in management, planning, organization, financing, or any other areas of port activities 
should be promoted. Because of the central role of ports in the transportation 
system and maritime transport related supply chains, innovation in ports has 
a high probability of being spilled over to other transport and logistics activities, 
and further to various forms of economic activities in the region. Ports are natural 
leaders in innovation and should fully use this privileged position to advance 
transport processes. This is particular important for countries in which transport 
is one of the least innovative sectors of national economies (for example Poland). 
The need for innovative approaches is particularly true for former communist 
states which, currently as new European Union members, are trying to catch up 
with other countries in the Old Continent. 

There are many factors and activities that may contribute to increasing 
benefits from port activities. As it is stated in literature, some of them address 
ways for regions and cities to reap additional benefits from ports by supporting 
maritime services clusters, industrial development, and port-related waterfront 
development. Maritime services clusters try to attract high value added services 
related to the maritime industry, such as maritime finance, consulting, law 
and engineering services. Industrial development related to ports has traditionally 
taken place because many industries are interested in being close to imported 
resources and consumer markets. But in the current competitive marketplace 
special incentives by regions and cities are needed, such as preferential tax 
rates or land leases. Finally, waterfront development has frequently managed to 
capitalize on port and maritime heritage and transform this into a source of urban 
and regional growth. The Port and City of New Orleans is a good example of a long-
term cooperative city-port relation in transferring the Mississippi River waterfront 

27 A. Prokopowicz, Interdisciplinary innovation concept in transportation, Warsaw, 2012; 
A. Prokopowicz, Interdisciplinary innovation in transportation, Corpus Christi (TX), 2013; 
A. Prokopowicz, Innovation in transportation and logistics – an interdisciplinary approach, 
Washington, Forum Oeconomicum, 2014. 
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previously clogged by ugly and underutilized warehouses, into an attractive tourist 
area, which was enhanced by subsequent addition of modern cruise terminals. 

A range of policy instruments should be applied to support port – region new 
strategic orientations. These include development of incentive schemes, training 
and education, platform organizations, and knowledge transfer schemes to attract high 
value added companies that could transfer the city and the region in an international 
maritime services centre. All of the above, has occurred in the previously mentioned 
Port of New Orleans, which in addition to the described activities, was successful 
to arise from the Katrina Hurricane disaster and develop within the range of 30 
miles the most advanced and efficient intermodal, maritime oriented transport center 
in the Western Hemisphere. For that, it was nominated in 2013 to be the best U.S. 
port and intermodal transport center. 

Multidisciplinary cooperation in developing public may contribute to increasing 
port-city performance. In terms of the overall policy packages, there are clear indications 
that more intensive cooperation within, so called triple helix involving science, 
business and administration is needed. This is a strategic direction for the European 
Union for the 2014–2020 budget period within the Horizon 2020 policies. It should 
have positive impact on increasing the effectiveness of port and transport policies, 
and stimulating university-business cooperation. Furthermore active policies in these 
fields are expected to have a positive influence on port performance and creation 
of additional benefits for ports and their regions. A strategy for science-industry 
joint activities and research cooperation and coordination schemes should be drafted 
and approved. 

The triple helix cooperation should lead to combining the common sense of port 
authorities with academic insights and independence of non-government organizations. 
However, the implementation is the port management and regional authorities’ 
prerogative. There is strong evidence of the effectiveness of certain transport policy 
instruments developed within the above described collaboration such as the Clean Truck 
Program and terminal gate strategies in the ports of Los Angeles and Long Beach. Several 
ports have also initiated joint academia- business programs on environmental impacts. 
To achieve the above objectives, it is necessary to have the continued professional 
human capital capacity increasing programs for port management. The United States 
used to be a leader in these activities. Unfortunately, due to the Katrina Hurricane 
and September 11 disasters, two major port managers and planners continuing education 
programs, organized by The National Ports and Waterways Institute in New Orleans 
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and The New York World Trade Center have been discontinued. The new generation 
of port researchers apparently lacks sufficient imagination to restore these World known 
initiatives. 

Final Comments 

This paper reviewed a number of issues related to relationships between 
ports and local, city and regional institutions. A number of necessary steps 
and activities were presented, and an action plan schemes were drafted. The triple 
helix participants (administration, research and business) should not fear decisive 
and innovative actions and reforms. That is the only way to eliminate major 
development and efficiency gaps between the port industries in various EU 
countries. In particular this concerns significant difference in the development 
level between the old and new EU members. It must be recognized that even 
the largest EU supported capital investments will not be sufficient to accomplish 
this task alone. Multi-disciplinary and multi-party complex actions are needed. 
The regional, clustering of the port industry with academic and business interests 
is very much needed to adequately respond to the challenges identified in this paper. 
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Summary

A review of major issues related to the role which ports play in stimulating 
and supporting regional economic development has been completed. Ports as major 
industrial centers have critical impact on the quality of life of local and regional societies. 
There is an irrefutable and intricate connection between ports and regions. The port-
region (city) relationships are impacted by changing economy and globalization. Many 
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benefits from port activities occur in remote regions or areas, while costs are concentrated 
locally. This negative divergence requires proper management and policy making 
actions. Local authorities should actively participate in port management activities. 
To facilitate that, changes in port laws may be needed, especially in new EU member 
states. Economic impact of ports on local and national economies should be monitored to 
provide for the best investment and development decisions. Ports need interdisciplinary 
innovation in transportation. Some measures for increasing their role as innovative centers 
of intermodal transportation have been addressed. 

Porty jako ważne centra regionalnego wzrostu gospodarczego –  
wybrane myśli o wyzwaniach dla rozwoju i działalności portów 

Streszczenie

W artykule zaprezentowano przegląd wybranych zagadnień związanych z rolą, jaką 
porty odgrywają w stymulowaniu i wspieraniu regionalnego rozwoju gospodarczego. 
Porty jako ważne ośrodki działalności gospodarczej, mają znaczny wpływ na jakość 
życia lokalnego i regionalnego społeczeństwa. Istnieje bliska zależność między portami 
a regionami. Wiele czynników wpływa na relacje port–region (miasto), takie jak zmiany 
w strukturze i tempie rozwoju gospodarki oraz globalizacja. Wiele korzyści z działań 
portów występuje nie w regionach gdzie są one położone, ale w oddalonych miastach 
i obszarach, natomiast większość kosztów jest skoncentrowanych i ponoszonych lokalnie. 
Ta negatywna rozbieżność wymaga właściwego zarządzania i działania portów oraz 
odpowiedniej polityki rozwoju portów jako centrów wzrostu gospodarczego. Władze 
lokalne powinny aktywnie uczestniczyć w zarządzaniu portami położonymi na ich 
terenie. W celu zapewnienia tego udziału, mogą być potrzebne zmiany prawa dotyczącego 
zarządzania portami oraz modyfikacje statutów portów. Dotyczy to szczególnie nowych 
państw członkowskich Unii Europejskiej takich jak Polska czy Litwa. Ekonomiczny wpływ 
portów na gospodarkę powinien być monitorowany i analizowany w aspekcie lokalnym 
i krajowym, w celu zagwarantowania, że podejmowane będą najbardziej efektywne 
decyzje inwestycyjne i rozwojowe. Rozwój portów wymaga interdyscyplinarnych 
innowacji. Niektóre metody podniesienia innowacyjności portów zostały omówione. 
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Podstawowe problemy i wyzwania w procesie kształtowania 
strategii rozwojowych dla portów morskich

Wprowadzenie

r ozwój portów morskich stanowi ważny element współczesnej polityki trans-
portowej, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Często jednak 

spotkać się można ze zbyt uproszczonym podejściem do kwestii rozwoju portów, 
zarówno z punktu widzenia oceny strony popytowej rynku (prognozy przeładun-
ków), jak i podażowej (niezbędne inwestycje rozwojowe). Jest to efekt pomijania 
dwóch kluczowych zagadnień, jakimi są wewnętrzna złożoność portu morskiego 
oraz fundamentalne znaczenie powiązań zewnętrznych portów ze swoim oto-
czeniem transportowym i gospodarczo-społecznym. W pierwszym przypadku 
mówić można o złożoności podmiotowej i technologicznej oraz wielu relacjach 
przestrzennych czy też kierunkowych. Tym samym, definiowanie przyszłych 
zmian rynkowych czy priorytetów oraz zadań rozwojowych bez precyzyjnego 
określenia ich specyfiki i adresatów jest podejściem mało precyzyjnym. W dru-
gim przypadku wskazać można na usługową rolę portu morskiego względem 
systemu społeczno-gospodarczego, którego istotnym elementem jest wymiana 
handlowa, sektor transportowo-logistyczny ją obsługujący oraz przedsiębiorstwa 
realnie obsługę taką świadczące. Tym samym, działania rozwojowe powinny być 
postrzegane w wymiarze łańcuchów transportowych, które przez porty morskie 
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przebiegają1. Dopiero rozwój takich łańcuchów (infrastrukturalny, operacyjny 
czy funkcjonalny) będzie warunkował wzrost obrotów oraz wartości dodanej 
generowanej w portach morskich. 

1. Wpływ struktury wewnętrznej portów morskich na proces 
budowy strategii 

Prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portu, zgodnie ustawą 
o portach i przystaniach morskich, regulującą działalność portową w Polsce, 
stanowi jeden z podstawowych przedmiotów działalności zarządców portów 
o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej2. Sytuacja wydawałaby się 
więc przejrzysta gdyby nie to, że porty morskie są bardzo złożonymi ośrodkami, 
a kompetencje zarządców pozostają ograniczone. W wyniku tego, budowa strate-
gii rozwojowej portu morskiego wymaga dużo bardziej złożonego podejścia, co 
dotyczy zarówno realizowanych tam procesów transportowych (układ pionowy), 
jak i występującego w portach oraz w jego otoczeniu (przedpole i zaplecze) układu 
funkcjonalnego – relacje poziome (rys. 1). 

Rys. 1. Modelowa struktura funkcjonowania portów morskich w Polsce
Źródło: opracowanie własne.

1 Por. T.E. Notteboom, W. Winkelmans, Factual report on the European port sector: overall 
market dynamics and their influence on the port sector, ESPO Bruksela 2004.

2 Art. 7, Ustawa o portach i przystaniach morskich z 20 grudnia 1996 r. (Dz.U. 04.281.2782). 
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Biorąc pod uwagę proces transportowy, można wskazać na trzy kluczowe 
typy podmiotów zaangażowane w jego realizację (w porcie morskim), którymi są 
przewoźnik morski, terminal portowy oraz przewoźnik zapleczowy. Realizacja 
usługi portowej wymagać będzie również zaangażowania innych podmiotów, 
wśród których kluczową pozycję zajmują zarządcy infrastruktury transporto-
wej, w tym zarządcy portów. Oprócz nich niezbędne jest zaangażowanie wielu 
innych podmiotów nieuwzględnionych w przedstawionym ujęciu modelowym, 
które świadczą usługi m.in.: spedycyjne, kontrolne, holownicze, cumownicze, 
magazynowe.

Budowa strategii oraz programów rozwojowych dotyczących portów 
morskich, zarówno na poziomie pojedynczych ośrodków, jak i krajowego 
systemu transportowego wymaga uwzględnienia przedstawionej wyżej złożo-
ności. Pominięcie tego faktu prowadzić będzie do powstawania wąskich gardeł 
w układzie transportowym, co negatywnie odbije się na jego efektywności oraz 
konkurencyjności. Co istotne, uwzględnić również trzeba zakres kompetencji 
poszczególnych podmiotów oraz ich wzajemne powiązania. Czym innym jest 
bowiem strategia rozwoju odnosząca się do terminala przeładunkowego, który 
realizuje procesy biznesowe ukierunkowane na obsługę określonych relacji 
transportowych, a czym innym program rozwoju implementowany przez zarządcę 
portu morskiego. Pomimo rozbieżności interesów konieczna jest koordynacja 
działań między wszystkimi uczestnikami rynku portowego, ponieważ tylko takie 
podejście pozwoli uniknąć istotnych błędów w procesie rozwojowym3. 

Jak wskazano na schemacie (rys. 1), koordynacja działań rozwojowych musi 
wychodzić znacząco ponad układ funkcjonalny portu morskiego i obejmować 
także działania na przedpolu i zapleczu portu morskiego. Bez sprawnych połą-
czeń lądowych (infrastruktura transportowa oraz konkurencyjna oferta usługowa 
przewoźników), czy też odpowiednio przygotowanych torów podejściowych do 
portów (element pozostający w gestii administracji morskiej państwa) nie będzie 
możliwe wykorzystanie potencjału przeładunkowego portu morskiego.

3 Por. A.S. Grzelakowski, M. Matczak, Współczesne porty morskie. Funkcjonowanie i rozwój, 
Wyd. AM w Gdyni 2012, s. 263–277.
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2. Otoczenie społeczno-gospodarcze jako źródło popytu na usługi 
portowe 

Chcąc przeanalizować powiązania portów morskich z otoczeniem, które 
stanowi źródło popytu na ich usługi, należy wskazać występujący tam układ od-
działywań (rys. 2). Pierwotnym elementem wpływającym na bieżącą działalność 
portów morskich oraz możliwości ich rozwoju jest kondycja gospodarki oraz spo-
łeczne potrzeby. Takie czynniki jak poziom produkcji i konsumpcji czy też zmiany 
technologiczne i innowacyjne występujące w systemie społeczno-gospodarczym 
będą szczególne ważne dla portów morskich. Co ważne, zjawiska te rozpatrywać 
należy w układzie międzynarodowym, który dotyczy trzech poziomów – skali 
narodowej, kontynentalnej oraz globalnej. Dla funkcjonowania i rozwoju portów 
morskich istotne są procesy gospodarcze zachodzące w państwie (produkcja, 
konsumpcja) a oparte na rynkach obcych (zaopatrzeniowych lub zbytu). W tym 
wypadku szczególnie ważna będzie konkurencyjność krajowej gospodarki (eks-
port krajowej produkcji), jej atrakcyjność inwestycyjna (import półproduktów, 
eksport wyrobów gotowych) oraz zamożność społeczeństwa (konsumpcja dóbr 
importowanych). Kształtowanie tych cech wymaga więc odpowiednio prowadzo-
nej polityki gospodarczej państwa, w której szczególną rolę odgrywać będzie 
poziom rozwoju technologicznego i innowacyjność wdrażanych rozwiązań (jako 
ważne determinanty dochodu narodowego). Oprócz rynku krajowego, źródłem 
popytu na usługi portowe są również gospodarki państw ościennych, które 
w ramach układów tranzytowych korzystać mogą z polskich portów morskich. 
Funkcjonowanie portów morskich jest także uzależnione od sytuacji gospodarczej 
w skali światowej, ponieważ większość ładunków w nich obsługiwanych pochodzi 
lub trafia na inne kontynenty. 

Jak już wskazano, rozwój systemu społeczno-gospodarczego generować 
będzie strumienie ładunków podlegających wymianie handlowej. Relacja impor-
towa, eksportowa oraz tranzytowa stanowi podstawowe źródło popytu dla usług 
oferowane w portach morskich. Intensywność wymiany handlowej jest także 
uzależniona od zmian występujących na międzynarodowych rynkach walutowych 
i towarowych. Zmiany cen oraz kursów zmniejszają lub zwiększają atrakcyjność 
relacji handlowych, a tym samym wpływają na potrzeby oraz kierunki obsługi 
transportowej. Oczywiście rynki te pozostają poza wpływem krajowej polityki 
oraz działań przedsiębiorstw. Zmiany mogą więc drastycznie ograniczyć popyt 
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na usługi portowe lub też stanowić źródło ponadprzeciętnych wzrostów. Państwa, 
w ramach swojej polityki handlowej mają jednak możliwości wspierania działań 
rodzimych przedsiębiorców, którzy ze swoimi wyrobami wchodzić będą na rynki 
zagraniczne. Z punktu widzenia portów morskich, szczególnie ważne będzie 
rozwijanie relacji handlowych z krajami z innych kontynentów, co w naturalny 
sposób wymagać będzie wykorzystania transportu morskiego i portów morskich. 

Rys. 2. Model kreacji popytu na usługi portów morskich
Źródło: opracowanie własne.

Struktura przestrzenna partnerów handlowych stanowi więc ważny czynnik 
aktywizacji portów morskich, a elementem wtórnym w stosunku do niej będą 
kierunki przewozu ładunków. Z punktu widzenia portów morskich szczególnie 
ważną kwestią będzie szerokie wykorzystanie transportu morskiego, co musi 
wynikać z konkurencyjności łańcuchów dostaw realizowanych przez porty. Aby 
pozycję taką osiągnąć, niezbędny jest rozwój wielu elementów składających się na 
taki łańcuch. Efektywny proces transportowy wymaga bowiem zarówno dobrego 
zaplecza infrastrukturalnego, taborowego, jak i organizacyjno-usługowego (ana-
logicznie do przedstawionego wyżej modelu). Port morski stanowi więc jedynie 
jeden z elementów, które powinny być kompleksowo i konsekwentnie rozwijane 
w ramach szeroko pojętej polityki transportowej. Ważne jest więc odpowiednie 
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kształtowanie priorytetów polityki transportowej, wspierających rozwój portów 
i żeglugi morskiej, nie tylko w sposób bezpośredni (inwestycje w infrastrukturę 
portową), ale również pośredni, przez rozbudowę infrastruktury dostępowej 
(system autostrad i dróg ekspresowych, linie kolejowe, drogi wodne śródlądowe, 
rurociągi, tory podejściowe). Brak takiej koordynacji może prowadzić do utraty 
ładunków przez krajowe porty na rzecz ośrodków zagranicznych, a jednocześnie 
ogranicza możliwości akwizycji ładunków z relacjach tranzytowych. 

Ostatnim poziomem analizy w modelu kreacji popytu jest poziom usługi 
portowej, gdzie szczególnego znaczenia nabiera rozkład masy ładunkowej między 
krajowymi portami morskimi. Dotyczy to zarówno obsługi krajowego handlu 
zagranicznego, jak i obsługi relacji tranzytowych. Porty morskie muszą bowiem 
oferować odpowiedni poziom zdolności przeładunkowych (aspekt ilościowy), jak 
również muszą dysponować technologiami pozwalającymi na konkurowanie z in-
nymi ośrodkami. W ramach polityki portowej będą więc podejmowane decyzje 
dotyczące inwestycji w infrastrukturę portową oraz dostępową. Należy podkre-
ślić, że rozwój oferty portów związany będzie także z dużym zaangażowaniem 
przedsiębiorstw prywatnych, które operując na dzierżawionej infrastrukturze 
muszą zapewnić pożądany (konkurencyjny) poziom usług. Jednocześnie, przed-
siębiorstwa takie mogą same budować infrastrukturę, kreując nową jakość na 
rynku (przykład DCT Gdańsk SA).

Podsumowując wskazać należy, że rozwój portu uzależniony będzie od 
kształtowania się wielu czynników pierwotnych, na które sam port (podmioty nim 
zarządzające czy w portach operujące) nie mają wpływu. Co więcej, system ten 
nie może być ograniczony do państwa lokalizacji portu, ale powinien odnosić się 
do europejskich oraz światowych układów gospodarczo-politycznych. Złożoność 
oraz niepewność co do przyszłych zmian w poszczególnych obszarach powoduje 
istotny problem w rzetelnym określaniu przyszłego, potencjalnego popytu na 
usługi portowe nawet w relatywnie krótkim okresie. Uwzględnienie wszystkich 
zmiennych wymagałoby stworzenia skomplikowanej macierzy wzajemnych 
oddziaływań, która i tak nie byłaby w stanie odpowiednio szczegółowo przewi-
dzieć przyszłych wydarzeń. Co więcej, wpływ zjawisk nieoczekiwanych, a także 
wysoka dynamika zmian w otoczeniu gospodarczym, społecznym i politycznym 
znacząco zwiększa niepewność oraz ryzyko prognozowania działalności portowej. 
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3. Segmentacja rynku, jako niezbędny element tworzenia strategii 
rozwojowych portów morskich

Trzecim ważnym wyzwaniem dla budowy strategii rozwojowych portów 
morskich jest występowanie wielu rynków cząstkowych, w odniesieniu do któ-
rych istnieją odmienne czynniki decydujące o ich funkcjonowaniu i potencjale 
rozwojowym. Sytuacja takiej dywersyfikacji jest niewątpliwie korzystna z punktu 
widzenia stabilizacji obrotów przeładunkowych, ale jednocześnie wprowadza 
istotne utrudnienia w analizie przyszłych zmian rynkowych. Niezbędne jest więc 
określenie kluczowych segmentów rynku, co do których można definiować pro-
gnozy i plany rozwojowe. Wśród bazowych kryteriów podziału wymienić można 
dwa podstawowe elementy:
 – grupy towarowe (struktura rodzajowa i technologiczna), 
 – transportowe relacje przestrzenne.

Powszechnie stosowany w portach morskich podział wyróżnia dziewięć grup 
ładunkowych, a wśród nich: ropę i produkty ropopochodne, gaz (LNG, LPG), 
węgiel, rudę, zboże, inne ładunki masowe, drobnicę konwencjonalną, ładunki 
skonteneryzowane oraz ładunki ro-ro. Patrząc na wskazany układ ze strony 
podażowej rynku (porty morskie) podkreślić należy, że w wypadku nie-
których grup występuje pewien poziom uniwersalizmu, oznaczający możliwość 
obsługi ładunków różnych grup w ramach jednego terminala4. W takim przypadku 
najczęściej jednak dochodzi do istotnych ograniczeń efektywności operacyjnej, 
dlatego też tak powszechnym zjawiskiem jest budowa terminali dedykowanych. 
Wskazane wyżej grupy ulegają również dalszym wewnętrznym podziałom, które 
także należy wziąć pod uwagę przy tworzeniu konkretnej strategii, co najczęściej 
wynika z wymogów technologicznych związanych z obsługą określonych typów 
ładunków5.

Drugim kryterium segmentacji rynku jest rodzaj relacji transportowej ob-
sługiwanej w porcie morskim. W tym obszarze zidentyfikować można trzy typy, 
wśród których występują:
 – obsługa polskiego handlu zagranicznego, 

4 Najczęściej odnosi się to do sfery ładunków masowych suchych (np. węgiel – ruda – kruszywa)
5 Przykładem mogą być tutaj ładunki ro-ro, wśród których wymienić można: samochody 

osobowe (handlowe oraz pasażerów indywidualnych), samochody ciężarowe, naczepy, wagony 
kolejowe, roll-trailery, kasety, etc. lub ładunki płynne, gdzie specyficzne wymogi dotyczą LNG.
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 – obsługa relacji tranzytowych w układzie morsko-lądowym,
 – relacja dystrybucyjna (hubowa), w ramach której obsługiwany jest tzw. tran-

zyt morski. 
W każdym ze wskazanych przypadków występować będą odmienne czynni-

ki wzrostowe dla przeładunków portowych, które można podzielić na pierwotne 
(rys. 3) i wtórne. Wśród czynników pierwotnych wskazać można omawiane 
wyżej potrzeby gospodarczo-społeczne występujące na zapleczach oraz przed-
polach portowych (funkcja hubowa). Jako czynniki wtórne traktować zaś można 
układ przestrzenny strumieni ładunkowych występujących w danych relacjach. 
Porty morskie (rozumiane jako spółki zarządzające) mają więc niewielki wpływ 
na kształtowanie się czynników pierwotnych, a jednocześnie mówić można o ich 
istotnej roli w kreowaniu warunków wtórnych. Sprowadza się to do kształtowania 
konkurencyjności portu morskiego, a tym samym do przyciągania jak najwięcej 
ładunków do obsługi. Pamiętać jednak należy, że zarządcy działają jedynie na 
rynku infrastruktury portowej, która stanowi podbudowę dla świadczenia konku-
rencyjnych usług portowych. Równocześnie musi znaleźć się podmiot prywatny, 
który wykorzystując własny majątek (m.in. urządzenia przeładunkowe i transpor-
towe, systemy informatyczne), wiedzę oraz relacje biznesowe będzie takie usługi 
realnie wykonywał. Co istotne, układ ten musi się również wpisywać w łańcuchy 
dostaw, co wymaga zaangażowania innych podmiotów w proces transportowy. 

Rys. 3. Obszary aktywności transportowej polskich portów morskich
Źródło: opracowanie własne.
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Podstawowym obszarem aktywności polskich portów morskich jest obsługa 
narodowej wymiany handlowej, szczególnie w relacjach oceanicznych oraz bał-
tyckich. Analiza wyników polskiego handlu zagranicznego jednoznacznie wska-
zuje na dominację wymiany wewnątrzeuropejskiej, co z punktu widzenia portów 
morskich uznać można za niekorzystne6. W 2012 roku tylko 24,5% ładunków 
importowanych oraz 24,3% ładunków eksportowanych polskiego handlu zagra-
nicznego obsługiwanych było przez porty morskie w Polsce7. Z uwagi na centralną 
i południową lokalizację głównych ośrodków gospodarczych w Polsce dominują-
cym sposobem obsługi transportowej relacji wewnętrzeuropejskich są przewozy 
lądowe (samochodowe i kolejowe). Podstawowym czynnikiem dynamizującym 
wielkość popytu na usługi portów morskich będzie więc tempo rozwoju krajowej 
gospodarki oraz związana z nim krajowa konsumpcja dóbr importowanych oraz 
poziom produkcji, który z jednej strony dotyczyć będzie eksportu towarów prze-
mysłowych, z drugiej – importu surowców lub elementów wykorzystywanych 
przez rodzime przedsiębiorstwa. Zgodnie z prognozami Międzynarodowego 
Funduszu Walutowego, roczny przyrost polskiego PKB powinien oscylować 
między 1,3% w 2013 roku, a 3,7% w 2018 roku8. Należy jednak podkreślić brak 
stabilizacji ekonomicznej w Europie, która niewątpliwie oddziałuje na sytuację 
gospodarczą Polski. Dane makroekonomiczne z ostatniego półrocza wskazują 
bowiem na stagnację krajowej produkcji i konsumpcji, czego efektem jest niski, bo 
tylko 0,5% przyrost PKB w pierwszym, oraz 0,8% w drugim, kwartale 2013 roku9.  
Wzrost gospodarczy w Polsce, jak i innych analizowanych państwach niewąt-
pliwie związany będzie w intensyfikacją wymiany handlowej Polski, zarówno 
eksportu, jak i importu. Zgodnie z prognozami IMF, tempo przyrostu wymiany 
handlowej w latach 2013–2018 powinno oscylować na poziomie 6% rocznie10. 
Wskazane wielkości są jednak parametrami wartościowymi, które nie odzwier-
ciedlają bezpośrednio ilości ładunków jakie trafiać mogą do portów. Zwiększeniu 
ulega bowiem średnia wartość obsługiwanych w handlu zagranicznych towarów11, 

6 Wyjątek stanowią tutaj relacje ze Skandynawią, Wielką Brytanią czy Irlandią.
7 Kalkulacje na podstawie danych GUS. www.stat.gov.pl (20.08.2013).
8 International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2013.
9 http://www.stat.gov.pl/gus/wskazniki_makroekon_PLK_HTML.htm (28.09.2013).
10 International Monetary Fund...
11 W 2004 r. było to odpowiednio 801 euro/tonę w eksporcie oraz 780 euro/tonę w imporcie. W 2012 r.  

wartości te osiągnęły odpowiednio 1656 euro oraz 1234 euro. Kalkulacje własne na podstawie danych 
Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/international_trade/introduction (20.08.2013).
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co w efekcie przełożyć się może na niższe tempo przyrostu masy ładunkowej. 
Wyższa wartość wymagać więc będzie stosowania bardziej zaawansowanych 
technologii transportowych i przeładunkowych (np. konteneryzacja), co w istotny 
sposób wpłynie na kształt funkcjonalny portów morskich.

Polskie porty obsługujące krajowy rynek muszą również konkurować z inny-
mi ośrodkami położonymi głównie w Europie Zachodniej, a w przyszłości również 
i Południowej12. Obecnie dotyczy to głównie ładunków skonteneryzowanych tra-
fiających do lub jadących z Polski wprost do dużych portów Morza Północnego, 
a także ładunków ro-ro (samochody ciężarowe), które w drodze do/ze Skandynawii 
korzystają z portów Niemiec czy coraz częściej krajów bałtyckich (głównie Tallina). 
Dla przykładu, w odniesieniu do kontenerów szacuje się13 tę liczbę na 590 tys. 
TEU14. Tym samym, polskie porty omija obecnie około 34% ładunków skontenery-
zowanych (szacunek dla 2011 r.), które docierają do Polski lądem. Podobna sytuacja 
dotyczy ładunków ro-ro. Ruch między Polską a Skandynawią realizowany jest przy 
wykorzystaniu krajowych połączeń promowych, ale także przewozów przez porty 
niemieckie (m.in. Lubeka, Rostok, Puttgarden) lub połączenie Tallinn–Helsinki. 
Wzrost konkurencyjności krajowych portów może więc spowodować swoisty 
powrót polskich ładunków do krajowych portów. 

Drugą relacją transportową jest obsługa tranzytowego ruchu morsko-  
-lądowego. W tym wypadku czynnikami sprawczymi będą procesy gospodarcze 
(produkcja i konsumpcja) zachodzące na rynkach państw sąsiednich, a także 
konkurencyjność łańcuchów transportowych opartych na trasach oraz infra-
strukturze przebiegającej przez Polskę. Szczególnie ważnym rynkiem docelowym 
będą państwa bez dostępu do morza (m.in. Czechy, Słowacja, Węgry, Białoruś) 
oraz będące poza głównymi szlakami łączącymi Europę z innymi kontynentami 
(np. Ukraina, Rosja). Wśród podstawowych relacji tranzytowych, będzie obsługa 
towarów na osi Północ (Skandynawia) – Południe (Europa Centralna i Wschodnia) 

12 Sytuacja taka może być spowodowana wprowadzeniem na Bałtyku nowych regulacji doty-
czących dopuszczalnej zawartości siarki w paliwie statkowym, zgodnie z Dyrektywą 2012/33/UE. 
M. Matczak, Możliwości rozwojowe oraz rola terminalu LNG w Świnoujściu na rynku gazowym 
Bałtyku oraz Europy Północnej i Wschodniej, „Logistyka” 2012, nr 5.

13 Ekspertyza dotycząca oceny propozycji z projektu III ustawy deregulacyjnej pt. Wydłużenie 
terminu na rozliczenie VAT w imporcie ze względu na skutki budżetowe oraz skutki dla prowa-
dzenia działalności gospodarczej w tym rozwoju regionów nadmorskich, Investment Partners dla 
Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 10.2012 r.

14 Można jednak spotkać niższe szacunki, wynoszące 230 tys. TEU. Por. M. Matczak, Baltic 
Container Outlook 2011, Actia Forum, Gdynia 2011.



53Maciej Matczak: Podstawowe problemy i wyzwania w procesie...

oraz tranzyt surowców (ropa, węgiel, ruda) do/z państw zamorskich. Rynkiem 
tranzytowym, który może w przyszłości zyskać na znaczeniu jest również 
obsługa kontenerów nadawanych lub wysyłanych z państw Europy Centralnej 
i Wschodniej, co związane jest z rozwojem bezpośrednich oceanicznych połączeń 
do polskich portów. Podstawowym elementem, który warunkować będzie rozwój 
relacji tranzytowych jest efektywna infrastruktura liniowa (drogi, linie kolejowe, 
rurociągi) łącząca polskie porty z południową i wschodnią granicą kraju, która 
powinna oferować podobny poziom jakościowy jak połączenia konkurencyjne 
(głównie na terytorium Niemiec) oraz odpowiednia oferta usługowa (przewozy 
kolejowe, w tym intermodalne). 

Obecnie podstawowym strumieniem ładunków tranzytowych obsługiwanych 
w polskich portach jest rosyjska ropa reeksportowana przez terminal paliwowy 
w Porcie Zewnętrznym w Gdańsku15. Ważnymi ładunkami tranzytowymi są rów-
nież ładunki: masowe suche, ro-ro oraz drobnica. Na przyszły wolumen ładunków 
tranzytowych obsługiwanych w polskich portach morskich będą więc wpływały 
dwa elementy, mianowicie wielkość wymiany handlowej państw zlokalizowanych 
na zapleczu oraz udział polskich portów w obsłudze tego strumienia. Możliwości 
rozwoju przewozów tranzytowych bazujących na polskich portach morskich 
wynikają głównie z korzystnego położenia przestrzennego portów. Można więc 
założyć, że poprawa jakości połączeń liniowych wykorzystywanych do obsługi 
relacji międzynarodowych na osi północ–południe wpłynie na przesunięcie się 
łańcuchów dostaw we wschodnim kierunku (z Niemiec do Polski). Ciekawym 
obszarem rozwoju relacji tranzytowej może być także zapowiadana obsługa 
gazu przez Terminal LNG w Świnoujściu, która oparta ma zostać na gazowym 
Korytarzu Północ – Południe16.

Ostatnią z analizowanych relacji przestrzennych jest relacja dystrybucyjna 
(hubowa). W tym wypadku do transportu wykorzystywana jest jedynie droga 
morska, a port pełni funkcję kompensacyjną, zgodnie z koncepcją hub and spoke. 
Jedocześnie, świadczone mogą być tam usługi wartości dodanej, którym podda-
wane są obsługiwane ładunki (np. mieszanie, uszlachetnianie, konfekcjonowanie). 
Ważnym elementem rozwoju relacji hubowej w portach morskich jest budowa 
platformy handlowej, która stanowić powinna bazę dla obrotu ładunkami maso-

15 W rekordowym 2010 r. było to ponad 8,2 mln ton surowca. www.portgdanak.pl (20.08.2013).
16 http://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/integracja-z-europejski-systemem/korytarz-po-

lnoc-poludnie/ (20.08.2013).
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wymi (m.in. LNG, ropa, węgiel) lub logistycznej dla ładunków drobnicowych. 
Rozwój relacji hubowej wynika także z tendencji wzrostu wielkości rozmiarów 
statków eksploatowanych na światowym rynku żeglugowym. Tym samym, klu-
czowym czynnikiem jej rozwoju jest dysponowanie odpowiednimi parametrami 
infrastruktury dostępowej od strony morza, ale również infrastruktury portowej 
i wyposażenia zdolnego obsługiwać największe jednostki pływające. Dodatkowo, 
jako elementy determinujące rozwój funkcji hubowej wskazać można obroty 
handlu zagranicznego generowane przez kraje bałtyckie w relacjach globalnych. 
Rozwój funkcji hubowej w polskich portach morskich potencjalnie dotyczyć może 
czterech głównych obszarów aktywności: obsługi kontenerów, gazu LNG, ropy 
i produktów ropopochodnych oraz ładunków masowych.

Obecnie obsługiwany jest jedynie jeden ze wskazanych wyżej ładunków, 
co odnosi się do kontenerów. Połączenie oceaniczne obsługiwane w gdańskim 
porcie jest ukierunkowane na obsługę rynku rosyjskiego. Należy podkreślić, 
że jest to główny i z największym potencjałem rozwojowym rynek w regionie 
Bałtyku. Stąd też funkcja redystrybucyjna polskich portów będzie w znakomitej 
części uzależniona od kondycji gospodarki rosyjskiej. Oczywiście może być ona 
uzupełniana popytem ze strony pozostałych krajów bałtyckich, jednak w ich przy-
padku zarówno rozmiary rynków, jak i dynamika wzrostu ustępuje zdecydowanie 
Rosji. Jako potencjalny obszar aktywizacji funkcji dystrybucyjnej w polskich 
portach wskazywana jest również obsługa ładunków płynnych, ropy naftowej 
i jej produktów oraz LNG. W przypadku ropy i ładunków ropopochodnych pod-
kreśla się istnienie oraz rozbudowę układu, w którym dostępne są: nowoczesny 
oraz wydajny terminal paliwowy w Gdańsku, zaplecze magazynowo-składowe 
PERN, potencjał produkcyjny rafinerii w Gdańsku i Płocku oraz podłączenie do 
ropociągu pozwalające na realizację wielu operacji fizycznych i handlowych17. 
Drugim ładunkiem, który w przyszłości może być obsługiwany w polskich por-
tach w relacji dystrybucyjnej jest LNG. Budowa pierwszego, dużego terminala 
LNG w Świnoujściu przy jednoczesnym wzroście zainteresowania surowcem 
w obszarze Morza Bałtyckiego daje dużą szansę na rozwój funkcji dystrybucyjnej, 
zarówno w relacjach morskich, jak i lądowych. 

 Łącząc dwa, wyżej wskazane, kryteria można dokonać przeglądu wszyst-
kich segmentów polskiego rynku portowego oraz wskazać na których będą one 

17 http://www.portgdansk.pl/wydarzenia/w-porcie-gdansk-powstanie-terminal-naftowy 
(20.07.2013).
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aktywne (+) lub nie (–). W kilku przypadkach (?) wskazać można na segmenty 
będące niewiadomą, ponieważ ich aktywizacja wymagać będzie zarówno reali-
zacji zamierzonych inwestycji, jak i sprzyjających warunków rynkowych (tab. 1). 

Tabela 1 

Potencjał rozwojowy polskich portów w głównych segmentach rynkowych

Handel zagraniczny Tranzyt Dystrybucja (hub)
Ropa i produkty + + ?
Węgiel + + ?
Zboże + ? –
Inne masowe + – –
Gaz (LNG) + ? ?
Drobnica kon. + + +
Kontenery + + +
Ro-Ro + + –
Pax + – –

Źródło: M. Matczak, Szanse oraz wyzwania rynkowe dla rozwoju portów morskich w Polsce. 
Konferencja InfoGlobMar 2013, Sopot 14.06.2013 r.

Budowa strategii rozwojowej portu morskiego, a tym bardziej sektora 
portowego w Polsce stanowi więc bardzo wzmagające pod względem meryto-
rycznym wyzwanie. Konieczność uwzględnienia złożoności sektora portowego 
(procesowej i funkcjonalnej) oraz hierarchicznego układu kreacji popytu na 
usługi portowe wymaga szeroko prowadzonych analiz rynkowych. Co więcej, 
konieczność bazowania na przyszłych, niepewnych parametrach makroekono-
micznych znacząco zwiększa ryzyko prognozowania, zwłaszcza w odniesieniu 
do inwestycji infrastrukturalnych. Oprócz poruszanych w artykule kwestii należy 
również wziąć pod uwagę wiele innych warunków, które będą w istotny sposób 
kształtować procesy rozwojowe w portach, m.in. kwestie regulacyjne, możliwości 
finansowania, wyzwania instytucjonalne. 
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Streszczenie

Rozwój portów morskich stanowi ważny element polityki transportowej, jednak 
często traktowany jest w zbyt uproszczony sposób z pominięciem dwóch istotnych cech, 
jakimi są: jego wewnętrzna złożoność (podmiotowa i technologiczna) oraz fundamentalne 
znaczenie powiązań zewnętrznych z portowym otoczeniem społeczno-ekonomicznym 
(port jako element logistycznych łańcuchów dostaw). W niniejszym artykule podjęto 
próbę zdefiniowania oraz określenia wpływu jaki mają wskazane kwestie na jego rozwój. 
Przewidywanie przyszłych zmian na rynku portowym wymaga także precyzyjnej 
segmentacji rynku, a następnie szczegółowego badania warunków rozwoju występujących 
w każdym z nich. Dopiero odpowiednia identyfikacja źródeł popytu pierwotnego pozwala 
na wskazanie potencjalnych potrzeb inwestycyjnych w porcie. Pamiętać jednak należy, że 
wysiłek inwestycyjny nie jest domeną zarządcy portu (w rozumieniu polskiego modelu 
organizacji zarządzania portami), a powinien dotyczyć wielu podmiotów tworzących 
wartość w „porcie morskim”. 
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Basic problems and challenges in the process of creating 
of the development strategies for seaports

Summary

The development of sea ports is an important element of transport policy, however, 
it is often treated in a very simplified way. The main problem is ignoring of two 
important features, like: internal seaport complexity (economic and technological) 
and the fundamental importance of the external interrelations between the port and its 
socio – economic surroundings (port as part of the logistics supply chains). In the following 
article the attempt of definition and estimation of the impact of above indicated issues 
has been provided. Predicting of the future changes in the seaport market also requires 
precise market segmentation. A detailed study of the conditions of the development 
occurring in each of the segment is necessary. Only relevant identification of the primary 
demand for seaport service allows for proper identification of the future investment needs 
in the harbor. It should be emphasized that the investment effort is not a domain of port 
authority (within the meaning of the Polish model of port management) but should address 
many of the entities involved in the value creation in the “seaport”.

Translated by Maciej Matczak
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Wpływ czynnika ludzkiego  
na bezpieczeństwo transportu morskiego

Wprowadzenie

Po latach kryzysu gospodarczego obroty handlu międzynarodowego ciągle 
rosną. Według danych The World Trade Organization 90% tego handlu od-

bywa się drogą morską1. W roku 2010 transportem morskim przetransportowano  
8,41 mld ton ładunków, a w roku 2011 już ponad 8,75 mld ton2. Rozwój krajów 
azjatyckich, a także ożywienie w gospodarce amerykańskiej warunkuje zarówno 
przyrost zapotrzebowania na transport surowców (głównie ropy oraz produk-
tów ropopochodnych), jak i innych ładunków, zwłaszcza skonteneryzowanych. 
Rokrocznie wzrasta liczba pasażerów, korzystających z transportu morskiego. 
Coraz bardziej popularna staje się żegluga wycieczkowa, np. w 2005 roku obsłu-
żyła ona 13,6 mln turystów, w roku 2010 było ich ponad 15 mln, a w roku 2012 
osiągnięto rekordowy wynik – 20,3 mln turystów3. Niestety, przewozom drogą 
morską zarówno pasażerów jak i ładunków zawsze towarzyszy ryzyko żeglugowe, 
w tym ryzyko:

 – nawigacyjne występujące podczas eksploatacji statku,

1 The World Trade Report 2010, WTO 2011.
2 Review of maritime transport 2011. Report by The UNCTAD Secretariat, United Nations, New 

York and Geneva 2011; Review of maritime transport 2012. Report by The UNCTAD Secretariat, 
United Nations: New York and Geneva 2012.

3 Cruise industry overview, FCCA, Mexico 2011; Cruise industry overview, FCCA, Mexico 
2013.
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 – usterek technicznych w wyniku utraty niezawodności urządzeń i podsyste-
mów statkowych,

 – aktów przestępczych zarówno umyślnych, jak i przypadkowych,
 – rozmaitych błędów człowieka.

Skutkami ich wystąpienia może być nie tylko utrata lub uszkodzenie towaru, 
utrata życia lub zdrowia pasażerów i członków załogi lecz nawet zatonięcie statku. 
W latach 2000–2010 w wyniku wypadków na morzu, które zdarzyły się na prawie 
1600 statków, tysiące ludzi zginęło lub straciło zdrowie (rys. 1). Problem zapew-
nienia bezpieczeństwa transportu morskiego dlatego jest tak ważny. 

Rys. 1. Liczba statków utraconych w latach 2000–2010 według ich typów
Źródło: opracowanie na podstawie: Lloyd’s List, 1987–2011; Safety and shipping 1912–2012, 

Allianz Global Corporate & Specialty and Cardiff University, Hamburg, March 2012; 
World Shipping Register, 1987–2011. 
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1. Błędy załóg statków jako czynnik ludzki

Wyniki analizy informacji statystycznej świadczą o tym, że wśród przyczyn 
katastrof morskich pierwsze miejsce zajmuje tzw. czynnik ludzki, ponieważ 
75–90% wypadków powstaje wskutek błędów członków załóg statków lub perso-
nelu służby brzegowej, w tym4:

 – 89–96% – kolizji morskich,
 – 79% – wejścia statku na mieliznę,
 – 75% – pożarów i wybuchów .

Na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu ZUT w latach 2006–2007 
rozpoczęto badania przyczyn wypadków morskich. Przykłady zbadanych na tym 
etapie incydentów zaprezentowano w tabeli 1.

Tabela 1

Przykłady wypadków morskich w 2006 roku

Lp. Data Nazwa statku Miejsce oraz rodzaj 
wypadku

Przyczyna 
wypadku Komentarz

1 28.01. 

M/V Bounder 
Antigua/ 

Barbados i F/V 
Jeppe Hansen 

(Dania)

Kolizja w pobliżu 
wyspy Hiddensee 

na Morzu 
Bałtyckim

Błędna decyzja 
oficera wachtowego 

Oficer wachtowy był pod 
wpływem alkoholu, miał 

2,0‰ alkoholu  
we krwi 

2 10.03. 

Prom M/V Red 
Falcon 

 (Wielka 
Brytania)

Uderzenie 
w przystań 
w porcie 

Southampton

Błędna decyzja 
kapitana podczas 

cumowania 

Zniszczeniu uległy 
samochody, które 

znajdowały się 
w ładowniach 

3 23.03. M/V Kathrin 
(Szwajcaria)

Wejście na 
mieliznę 

w wybrzeżu 
Wielkiej Brytanii

Błędna decyzja 
kapitana

Kapitan Adrian Fericel 
był pod wpływem 

alkoholu, został skazany 
wyrokiem sądu 

4 08.04 
M/V Al-

Baraqua II 
(Dżibuti)

Przewrócenie 
i zatonięcie na 

morzu Czerwonym

Znaczne  
przeładowanie 

statku
Zginęło 109 pasażerów 

Źródło: opracowanie na podst. Lloyd’s List, 1987–2011.

4 R. Hanzu-Pazara, E. Barsan, P. Arsenie, L. Chiotoroiu, G. Raicu, Reducing of maritime acci-
dents caused by human factors using simulators in training process, Journal of Maritime Research, 
vol. V, nr 1, 2008, s. 3–18; A.M. Rothblum, Human error and marine safety, vol. 4, U.S. Coast Guard 
Risk-Based Decision-Making Guidelines, U.S. Coast Guard Research & Development Center 2006; 
I.N. Semenov, Zarządzanie ryzykiem w gospodarce morskiej, t. I: Zarządzanie bezpieczeństwem 
statków transportowych i obiektów oceanotechnicznych, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki 
Szczecińskiej 2003; A.P. Teixeira, C. Guedes Soares, Risk assessment in maritime transportation, 
Reliability Engineering & System Safety, vol. 74, Issue 3, December 2001, s. 299–309.
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W następnych etapach badań wyodrębniono trzy podstawowe grupy błędów 
powodujących wypadki morskie:
1. Przeładowanie statków. Przykładem w tej grupie przyczyn jest wypadek 

promu M/V Le Joola, który przewrócił się u wybrzeżu Gambii. Prom został 
zbudowany do przewozu 580 pasażerów, a na pokładzie podczas rejsu znaj-
dowało się ponad 2000 osób.

2. Złamanie przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w transporcie morskim. 
Przykładem tej grupy przyczyn jest wypadek promu M/F al-Salam Boccaccio.

3. Błędy w sterowaniu statkiem w trudnych warunkach pogodowych. Przykładem 
tej grupy przyczyn jest wypadek promu M/V Kathrin, (tab. 1).

Rozszerzona analiza rozmaitych wypadków statków morskich pozwoliła 
autorom potwierdzić słuszność wniosku o zdecydowanie największym wpływie 
czynnika ludzkiego na bezpieczeństwo żeglugowe.

2. Źródła przyczyn wypadków w transporcie morskim

Głębsza analiza pozwoliła stwierdzić że ww. przyczyny wypadków mor-
skich odzwierciedlają wyłączne to znaczy bezpośrednie przyczyny, u podstaw 
których leżą:
1. Wielonarodowość załóg statków, które z reguły składają się z marynarzy 

różnych wyznań i poglądów, mających różny poziom wykształcenia oraz przy-
gotowania fizycznego. Z tego powodu istotna jest poprawność wydawanych 
komend, która w dużym stopniu zależy od znajomości języków obcych itp. 
Zwykle przekazanie informacji odbywa się w trybie wizualnym, słuchowym 
lub kontaktowym, dlatego zasadniczą rolę w pracy oficerów odgrywa ich 
doświadczenie i odpowiedzialność za wydawane komendy, które muszą być 
krótkie, zwięzłe i zrozumiałe dla marynarzy (tab. 2).

Tabela 2 

Możliwe przyczyny błędów zespołowych

Czynnik organizacji 
zarządzania

Czynnik 
przygotowania 
profesjonalnego

Czynnik 
kompletowania 

załogi

Czynnik wielo-
narodowości 

załogi

Czynnik 
znajomości języka 

komunikacji

Brak precyzji 
w instrukcjach

Nieprzestrzeganie 
wymogów STCW

Nakładanie 
dodatkowych 
obowiązków

Różnice 
motywacyjne 

Nieprecyzyjność 
wydanej komendy
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Czynnik organizacji 
zarządzania

Czynnik 
przygotowania 
profesjonalnego

Czynnik 
kompletowania 

załogi

Czynnik wielo-
narodowości 

załogi

Czynnik 
znajomości języka 

komunikacji
Zła łączność w relacji 

„brzeg–statek”
Złe przygotowanie 

psychologiczne
Zła koordynacja 
współdziałania

Bariery 
językowe

Błędne 
zrozumienie zadań 

Brak standardowych 
procedur

Brak doświadczenia 
i regularnych 

treningów 
postępowania 
w sytuacjach 

nadzwyczajnych

Przeciążenie 
fizyczne  

i psychologiczne

Różne 
rozumienie 
lojalności

Wykorzystanie 
żargonu 

w wydawanych 
komendach

Sprzeczność 
wydawanych 

komend

Niski poziom 
fachowości

Nieefektywny 
harmonogram 
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Źródło: opracowanie własne.

2. Fizjologiczne oraz psychologiczne zmęczenie marynarzy. Badania wykonane 
przez autorów w latach 2009–2011 pozwoliły na sformułowanie następujących 
wniosków:

a) błędy podczas pracy w morzu popełniają zarówno członkowie załóg statków, 
jak i oficerowie, piloci oraz członkowie służb brzegowych (rys. 2);

Rys. 2. Sprawcy wypadków morskich w latach 2007–2012
Źródło: opracowanie na podstawie: Lloyd’s List, 1987–2011; Lloyd’s List, 2012–2013; World 

Shipping Register, 1987–2011; World Shipping Register, 2012–2013.
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b) ponad 80–85% błędów popełnianych przez członków załóg związanych 
jest z ich zmęczeniem, brakiem doświadczenia lub niskim poziomem 
profesjonalizmu;

c) pozostałe 15–20% błędów związanych jest z negatywnym wpływem na człowieka:
 – mikroczynników otoczenia, takich jak niski poziom komfortu w miejscach 

odpoczynku, pełnienie wacht w godzinach nocnych, duża różnica między 
długością snu w domu (średnio ok. 7,5 godz.), a podczas rejsu (6,6 godz. lub 
mniej); niska jakość snu (hałas, drgania i wibracje); przymusowe zasypanie 
w godzinach niezgodnych z cyklem biologicznym; monotonny charakter pra-
cy; stres fizyczny w wyniku pracy w trudnych warunkach pogodowych; stres 
z powodu niskiego poziomu znajomości języka obowiązującego na statku; 
długookresowa izolacja od rodziny, długotrwałe przebywanie w zamkniętej 
przestrzeni w wąskim gronie społecznym itp.;

 – makroczynników otoczenia, takich jak niesprzyjające warunki pogodowe 
lub klimatyczne, zmienność czasowa, trudnymi sytuacjami nawigacyjnymi 
podczas przejść kanałami, zwiększona odpowiedzialność za życia pasażerów, 
statek i ładunek itp.

Rys.3. Możliwe przyczyny błędów oficerów statków morskich
Źródło: opracowanie własne.
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W takich warunkach nie wszystkie osoby mogą pomyślnie rozwiązywać 
problemy i wypełniać swoje obowiązki służbowe. Szczególnie dotyczy to ofice-
rów, którzy mają odchylenia psychopatologiczne i psychofizjologiczne, co przy 
emocjonalnym przeciążeniu może doprowadzić do załamania nerwowego i po-
dejmowania błędnych decyzji (rys. 3). Wyniki badań dowodzą, że 60% sytuacji 
nadzwyczajnych na statku i ponad 33% skutków takich sytuacji, pociągających 
za sobą utratę życia lub zdrowia, spowodowanych było zmęczeniem lub zanie-
dbaniem obowiązków przez członków załogi5. Osadzenie na mieliźnie masowca 
Pasha Bulker w pobliżu portu Newcastle w Australii w czerwcu 2007 roku jest 
tego przykładem. W raporcie z badań powypadkowych stwierdzono, że „kapitan 
stał się coraz bardziej przeciążony i zmęczony”6.

Z tego powodu zrozumiałe jest dążenie armatorów do przekazania przynaj-
mniej części funkcji kierowania statkami systemom IT. Racjonalne rozłożenie 
takich funkcji między człowiekiem a systemami IT jest dalekie od ostatecznego 
rozwiązania. Wynika to z tego, że podczas eksploatacji statków możliwe są 
sytuacje nieprzewidziane, w których konieczne jest podejmowanie decyzji 
niestandardowych, do czego człowiek jest lepiej przygotowany. Wiele katastrof 
morskich spowodowali członkowie załóg, popełniając błędy. Ostatnim takim 
przykładem może służyć katastrofa włoskiego wycieczkowca Costa Concordia, 
który 13 stycznia 2012 roku wpadł na skały w pobliżu wyspy Giglio na Morzu 
Śródziemnym w wyniku błędnej decyzji kapitana statku o zmianie ustalonego 
kursu.
3. Ciągła modernizacja podsystemów okrętowych w związku z ich przystoso-

waniem do zmieniających się przepisów bezpieczeństwa Takie modernizacje 
dokonywane są w różnych podzespołach w tym nawigacyjnych, przeładunko-
wych, łączności itp. Skuteczność wdrożenia nowych urządzeń oraz sprawność 
ich eksploatacji w dużej merze zależy od umiejętności szybkiej adaptacji 
załogi do unowocześnionego miejsca pracy. Stopień skomplikowania tego 
problemu jest tym wyższy, im większe są zmiany modernizacyjne oraz im 
mniej czasu ma załoga na adaptacje do tych zmian. Stosunkowo wysoką awa-
ryjność w transporcie morskim zanotowano w latach 2012–2013. Przykłady 
wypadków morskich przedstawiono w tabeli 3.

5 R & D projects on crew fatigue, Marine Safety Newsletter, June 1998, s. 4.
6 UK Marine Accident Investigation Branch: Project Horizon – a wake-up call,  

EU funded Project No. FP7 234000, Research Report 2012.
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Tabela 3 

Przykłady wypadków morskich w latach 2012–2013

Data Nazwa statku (rok 
budowy) Flaga

Ogólna 
charakterystyka statku Opis wydarzenia Przyczyna wypadku / 

zdarzenia

28.03.2012 M/V Ramona (1985) 
Finlandia

Masowiec 
o pojemności brutto 

1,297 GT

Zderzenie 
z mostem 

kolejowym

We mgle kapitan nie 
zauważył mostu

24.01.2012
M/V Stena Feronia 

(1997)  
Wielka Brytania

Prom o pojemności 
brutto 21,856 GT 

Statek został 
aresztowany  

w porcie 
Karlskrona

Wskazano ponad 
20 uchybień 

w wyposażeniu 
statku 

16.01.2012
M/V Costa 

Concordia (2006) 
Włochy

Wycieczkowiec 
o pojemności brutto 

114,147 GT 

Statek z 4200 
osobami na 
pokładzie 

wpadł na skały 
w pobliżu wyspy 
Giglio na Morzu 
Śródziemnym

Błędna decyzja 
kapitana statku dot. 
zmiany ustalonego 
kursu; opóźniona 
akcja ratownicza, 
zginęły 32 osoby

16.01.2012
M/V Anke Angela 

(1984)  
Gibraltar

Drobnicowiec 
o pojemności brutto 

1,547 GT 

Wejście na 
mieliznę

Dwóch starszych 
oficerów było 

pijanych

8.05.2013
M/V Jolly Nero 

(1976) 
Włochy

Kontenerowiec 
o pojemności brutto 

40,594GT

Błędy podczas 
manewrowania 
i cumowania 

statkuw akwenach 
ograniczonych

Uderzenie 
w nabrzeże, strącając 
z niego wieżę kontroli 

w porcie Genui,  
7 osób zginęło

Źródło: opracowanie na podstawie: Lloyd’s List, 2012–2013; Maritime knowledge centre ― sha-
ring maritime knowledge. IMO, Current awareness bulletin, vol. XXIV, nr 1, January 
2012; I.N. Semenov, Zarządzanie ryzykiem w gospodarce morskiej…; World Shipping 
Register, 2012–2013.

Negatywne trendy w zapewnieniu bezpieczeństwa w transporcie morskim 
potrzebują przeprowadzenia dodatkowych badań przyczyn podejmowania 
błędnych decyzji. Przykładem jest sprawozdanie opublikowane przez CG RDC 
(The United States Coast Guard Research & Development Center), w którym 
wyszczególniono źródła zmęczenia marynarzy7. Zaliczono do nich utratę snu, 
ekspozycje na ekstremalne temperatury (stres hipotermii i ciepła), chorobę loko-
mocyjną i zmiany w harmonogramach pracy, nieregularne cykle snu, podwyższo-
ny wysiłek fizyczny, obciążenie psychologiczne, nuda itp. Zastanawiające dane są 
również opublikowane przez ITF (International Transport Workers’ Federation)8. 

7 Addendum to the United States National search and rescue supplement, COMDTINST 
M16130.2F, U. S. COAST GUARD, Washington, January 2013, s. 5–25.

8 Dangers of fatigue highlighted in ITF study, IFT London, 1998; Dyrektywa Rady 2009/13/WE  
z 16.02.2009 r. w sprawie wdrożenia Umowy zawartej między Stowarzyszeniem Armatorów
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Po zbadaniu 2500 marynarzy 60 narodowości stwierdzono, że podczas pełnienia 
wacht obserwuje się anomalie wegetatywne, zmiany częstotliwości pulsu i głębo-
kości oddychania, wzrost ciśnienia tętniczego, wzrost tremoru itp.

Z ww. badań wynika, że na zdolność marynarzy do pracy istotny wpływ 
mają permanentne zmiany w otaczającym ich środowisku. Takie zmiany mogą 
oddziaływać na marynarzy przez dłuższy czas doprowadzając ich do ciągłego 
zmęczenia, jak i dyskomfortu. Szczególnie ważne znaczenie odgrywają tu napięte 
harmo nogramy pełnienia wacht i służb. Głównym narzędziem zapobiegania tym 
zjawiskom jest wdrożenie norm dotyczących maksymalnego dopuszczalnego 
czasu wacht oraz częstotliwość przerw na wypoczynek.

W Stanach Zjednoczonych obowiązuje w tym zakresie odpowiednia norma, 
OPA-90, która reguluje czas pracy i wypoczynku dla członków załogi statków. 
Zgodnie z tą normą czas pracy nie może przekroczyć 15 godzin na dobę oraz  
36 godzin na trzy doby. 

23 lutego 2006 roku w Genewie Ogólna Konferencja Międzynarodowej 
Organizacji Pracy przyjęła Konwencję MLC (Maritime Labour Convention) do-
tyczącą pracy na morzu. Aby konwencja weszła w życie wymagano ratyfikowanie 
jej przez 30 państw posiadających co najmniej 33% pojemności floty światowej. 
7 czerwca 2007 roku Rada Unii Europejskiej przyjęła Decyzję 2007/431/WE 
upoważniającą państwa członkowskie do ratyfikowania tego dokumentu9. Rada 
przyjęła także Dyrektywę 2009/13/WE z 16 lutego 2009 roku w sprawie wdrożenia 
umowy zawartej między Stowarzyszeniem Armatorów Wspólnoty Europejskiej 
(ECSA) a Europejską Federacją Pracowników Transportu (ETF) w sprawie  
ww. Konwencji oraz w sprawie zmiany Dyrektywy 1999/63/WE10.

Konwencja MLC jest zgodna ze strategicznymi celami polityki rozwoju 
transportu morskiego UE do 2018 roku COM (2009) w zakresie zapobiegania nie-
uczciwej konkurencji ze strony państw trzecich11. Polska stała się siódmym krajem 
– stroną Konwencji, gdyż 30 września 2011 roku Prezydent RP podpisał Ustawę 

Wspólnoty Europejskiej (ECSA) a Europejską Federacją Pracowników Transportu (ETF) w spra-
wie Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. oraz w sprawie zmiany dyrektywy 1999/63/WE,  
Dz.U. UE 124/30 z dnia 20.05.2009.

9 Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy o pracy na morzu z 2006 r., Dz.U. L 161 
z 22.06.2007, s. 63.

10 Disturbing excess hours at sea, Marine Safety Newsletter June 1998, s. 4.
11 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 5.05.2010 r. w sprawie strategicznych celów i zaleceń 

w zakresie polityki transportu morskiego UE do 2018 r. (2009/2095(INI)) (2011/C 81 E/03).
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z 31 sierpnia 2011 roku o ratyfikacji tej Konwencji12. Obecnie Konwencję MLC 
ratyfikowało 40 państw, dysponujących ponad jedną trzecią floty światowej, 
i wchodzi ona w życie z dniem 20.08.2013 roku. Z krajów należących do Wspólnoty 
Europejskiej połowa (łącznie z Chorwacją) już ratyfikowało tę Konwencję13, tym 
samym zobowiązując się do przestrzegania jej postanowień, zabezpieczenia prawa 
marynarzy do zatrudnienia na godnych warunkach oraz zapewnienia im podsta-
wowych praw, w tym do: 
 – wolności zrzeszania się i uznania prawa do negocjacji zbiorowych,
 – eliminacji wszystkich form pracy przymusowej lub obowiązkowej,
 – skutecznej likwidacji pracy dzieci, 
 – likwidacji dyskryminacji w zatrudnianiu i wykonywaniu zawodu. 

Konwencja MLC reguluje podstawowe kwestie, takie jak14:
 – minimalne wymagania kwalifikacyjne dla marynarzy,
 – warunki zatrudnienia, zakwaterowania, zaplecza rekreacyjnego i wyżywienia,
 – ochrona zdrowia i opieki medycznej, 
 – opieka społeczna marynarzy, 
 – sposoby egzekwowania godnych warunków pracy i życia na statku. 

Ponieważ błędy popełniane przez marynarzy zwykle są skutkiem ich prze-
męczenia, na szczególną uwagę zasługują wyznaczone w Konwencji limity godzin 
pracy i wypoczynku:
a) maksymalna liczba godzin pracy nie powinna przekraczać:

 – 14 godzin w każdym 24-godzinnym okresie oraz
 – 72 godzin w każdym okresie siedmiodniowym; 

b) minimalna liczba godzin wypoczynku nie powinna być mniejsza niż:
 – 10 godzin w każdym 24-godzinnym okresie oraz
 – 77 godzin w każdym okresie siedmiodniowym.

Konwencja MLC wprowadzi także zasadę certyfikacji statków uprawiają-
cych żeglugę międzynarodową. 

Wdrożenie wymagań Konwencji niewątpliwie wpłynie na poprawę warun-
ków pracy i wypoczynku marynarzy, co jednak pociągnie za sobą nowe wydatki. 

12 Ustawa z 31.08.2011 r. o ratyfikacji Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy o pracy 
na morzu z 2006 r. przez Polskę. Dz.U. 2011, nr 222, poz. 1324.

13 https://www.ilo.org/ (24.07.2013).
14 Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy o pracy na morzu z 2006 r., Dz.U. L 161 

z 22.06.2007 r., s. 63.
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3. Działania przestępcze w transporcie morskim

W Unii Europejskiej od lat realizowane są plany budowy zrównoważanego 
systemu transportu, który ma na celu spełnienie wymagania swobodnego prze-
pływu osób i towarów. Niestety, jego rozwój stał się zachętą dla różnych grup 
przestępczych, które w planach zintegrowania systemu przewozowego upatrują 
szanse na „możliwość łatwego okradania, przemycania, plądrowania mienia itp.”15. 
Działania takie stwarzają istotne zagrożenie dla transportu morskiego ponieważ 
zaliczają się do nich:
 – kradzieże, plądrowanie mienia i oszustwa dokonywane przez zorganizowane 

grupy przestępcze,
 – piractwo i terroryzm,
 – zagłuszanie i/lub przeróbka sygnałów GPS,
 – przemyt narkotyków, broni, alkoholu,
 – nielegalna imigracja.

Przestępstwa w żegludze morskiej mają charakter globalny16. Dokładna ocena 
ponoszonego uszczerbku jest prawie niemożliwe. Co roku do 85% wszystkich strat 
biznesowych powstaje podczas transportu ładunków. Aktualne szacunki oceniają 
straty z powodu kradzieży ładunku między 75 mld USD a 120 mld USD. Od 80% 
i 85% kradzieży ładunków spowodowano przekazaniem przestępcom poufnych 
informacji17. Potencjalny wysoki zysk jako skutek kradzieży ładunków high-tech 
jest przyczyną większości przestępstw, a ich zwalczanie nie jest kierunkiem prio-
rytetowym organów ścigania wskutek czego brakuje nawet koordynacji działań 
tych organów w skali światowej18.

Statystyki dowodzą, że do najbardziej uciążliwych rodzajów działań prze-
stępczych w transporcie morskim należą ataki pirackie na statki, chociaż ich liczba 
w ostatnich latach ma tendencję malejącą (rys. 4). 

15 Reports on acts of piracy and armed robbery against, annual report – 2000–2010, IMO, 
London 2011; Reports on acts of piracy and armed robbery against, annual report 2012,  
IMO, London, January 2013.

16 K. Wróbel, Zintegrowane Systemy Bezpieczeństwa Morskiego, Zeszyty Naukowe Akademii 
Morskiej w Gdyni nr 63, grudzień 2009, s. 95–103.

17 Safety and shipping 1912–2012, Allianz Global Corporate & Specialty and Cardiff  
University, Hamburg, March 2012; The World Trade Report 2010, WTO 2011.

18 A.P. Teixeira, C. Guedes Soares, Risk assessment in maritime transportation, Reliability 
Engineering & System Safety, vol. 74, Issue 3, December 2001, s. 299–309.
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Rys. 4. Ataki pirackie na statki morskie w latach 2008–2012
Źródło: opracowanie na podstawie Lloyd’s List, 2012–2013; Maritime knowledge centre ― sha-

ring maritime knowledge. IMO, Current awareness bulletin, vol. XXIV, nr 1, January 
2012; Reports on acts of piracy and armed robbery against, annual report 2012, IMO, 
London January 2013.

W 2012 roku znacznej poprawie uległa sytuacja w Zatoce Adeńskiej. 
W 2011 roku na wodach tej zatoki zanotowano 37 ataków pirackich, a w 2012 roku 
tylko 13. Także w tradycyjne niebezpiecznym regionie u wybrzeży Somalii, 
wskutek wprowadzenia międzynarodowych patroli morskich i obecności uzbro-
jonych strażników na pokładach statków, liczba ataków pirackich spadła ponad 
trzykrotnie z 164 w 2011 roku do 49 w 2012 roku. Do najczęściej atakowanych 
statków należą tankowce, masowce, kontenerowce i drobnicowce (rys. 5).

Rys. 5. Udział statków w ogólnej liczbie ataków według ich typów
Źródło: opracowanie na podstawie: Lloyd’s List, 2012–2013; Maritime knowledge centre…; 

Reports on acts of piracy and armed robbery against, annual report – 2000–2010, IMO, 
London 2011; Reports on acts of piracy and armed robbery against, annual report 2012, 
IMO, London January 2013.
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Zależność ta wynika ze struktury floty światowej, wartości przetranspor-
towanego ładunku, za który piraci mogą uzyskać znaczący okup oraz rejonów, 
w których są notowane największe liczby napadów. Warto zwrócić uwagę, że 
jeżeli ogólna liczba ataków pirackich znacznie zmalała, to w regionach, w których 
międzynarodowe patrole morskie nie zostały wprowadzone, aktywność tego 
rodzaju działań przestępczych gwałtownie wzrosła. 

Najbardziej niebezpiecznym regionem w 2012 roku były wody Indonezji. 
Jeżeli w 2011 roku liczba ataków w tym obszarze wyniosła 46, to roku ubiegłym 
wzrosła do 81. Taką samą tendencję można zauważyć u wybrzeży Nigerii, gdzie 
liczba napadów na statki w 2012 roku wyniosła 27, co w porównaniu z rokiem 
poprzednim, kiedy zanotowano tylko 10 ataków pirackich stanowi prawie trzy-
krotny wzrost (rys. 6). W pierwszej połowie 2013 roku liczba ataków piratów na 
statki handlowe spadła w porównaniu do pierwszej połowy roku 2012 z 177 do 
138 incydentów. Najwyższą aktywność piratów zauważono w Zatoce Gwinejskiej, 
gdzie zanotowano 31 incydentów, co stanowi prawie 23% wszystkich ataków 
piratów na statki handlowe za 6 miesięcy 2013 roku.

Rys. 6. Regiony, w których wzrosła liczba ataków pirackich w 2012 roku 
Źródło: opracowanie na podstawie Lloyd’s List, 2012–2013; Reports on acts of piracy and armed 

robbery against, annual report 2012, IMO, London January 2013.

Według danych Międzynarodowego Biura Morskiego (IBM) piractwo 
osiągnęło najniższy poziom w ciągu ostatnich 5 lat. Stało się to możliwe dzięki 
wprowadzeniu międzynarodowych patroli morskich i obecności uzbrojonej 
ochrony na pokładach. Jak można jednak zauważyć, problem piractwa morskiego 
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pozostaje nadal aktualny. Bardzo ważne jest dlatego wprowadzenie poważnych 
środków zapobiegawczych na statkach handlowych, w tym:
 – dodatkowych punktów obserwacyjnych,
 – systemów śledzenia satelitarnego i lokalnego monitoringu,
 – urządzeń akustycznych dalekiego zasięgu,
 – używanie śliskich pianek oraz węży ciśnieniowych,
 – zwiększenie prędkości w strefach podwyższonego ryzyka,
 – systemów sieci burtowych,
 – uzbrojonej ochrony na pokładach statków itp.

Nie mniejsze zagrożenie dla morskiego transportu towarów stanowią akty 
terroryzmu. OECD szacuje, że takie zagrożenie przyczyniło się do zmniejszenia 
prawie o połowę przyrostu wydajności w logistyce USA w okresie ostatnich 
10 lat. Stany Zjednoczone podjęły dlatego drastyczne środki ostrożności w tej 
kwestii przez monitorowanie kontenerów podczas ich przemieszania w całym 
łańcuchu transportowym. Związane jest to z tym, że ewentualne ataki terro-
rystyczne na terenie portu morskiego mogą skutkować stratami w wysokości 
dziesiątek miliardów dolarów. Szacuje się, że początkowe inwestycje portów 
w środki bezpieczeństwa wynoszą ok. 1,3 mld USD. Te koszty obejmują zakup 
sprzętu do monitorowania przesyłek towarowych oraz zatrudnienie personelu 
o odpowiednich kwalifikacjach. Skutkami tak wysokich inwestycji są wyższe 
taryfy portowe, a w konsekwencji niższe zyski firm żeglugowych, a tym samym 
skłonność armatorów do zmniejszenia ruchu morskiego19.

Podsumowanie

1. Wypadki w transporcie morskim wywoływane są przez czynniki wewnętrzne, 
do których zaliczamy błędy członków załóg statków i zawodność urządzeń 
okrętowych oraz czynniki zewnętrzne – wpływ warunków pogodowych 
i działalność przestępczą osób trzecich.

2. Od 75% do 80% wypadków morskich wywołują błędy ludzkie, które mogą 
być zaliczone do jednej z trzech grup: przeładowanie statków; nieprzestrzega-

19 Obstacles to global shipping: Piracy and terrorism, The World Ocean Review vol.1, Transport 
2010.
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nie wymaganych procedur bezpieczeństwa; podejmowanie błędnych decyzji 
podczas sterowania statkiem w trudnych warunkach pogodowych.

3. Źródłem wystąpienia czynnika ludzkiego w transporcie morskim jest wielo-
narodowość załóg statków, które z reguły składają się z marynarzy różnych 
wyznań i poglądów; mających różny poziom wykształcenia oraz przygoto-
wania fizycznego; fizjologiczne oraz psychologiczne zmęczenie marynarzy; 
ciągła modernizacja podsystemów okrętowych wymagana zmieniającymi się 
przepisami.

4. 20 sierpnia 2013 roku w życie wchodzi Konwencja MLC o pracy na morzu, 
która ma na celu zapewnienia marynarzom podstawowych praw, w tym do 
wolności zrzeszania się i uznania prawa do negocjacji zbiorowych; eliminacji 
wszystkich form pracy przymusowej lub obowiązkowej; likwidacji dyskrymi-
nacji przy zatrudnieniu i wykonywaniu zawodu. 

5. Konwencja MLC przewiduje maksymalną liczbę godzin pracy marynarzy 
nieprzekraczającą 14 godzin w każdym 24-godzinnym okresie oraz 72 godzin 
w każdym okresie siedmiodniowym; minimalną liczbę godzin wypoczynku 
niemniejszą niż 10 godzin w każdym 24-godzinnym okresie czasowym oraz 
77 godzin w każdym okresie siedmiodniowym.

6. Działalność przestępcza osób trzecich stwarza istotne zagrożenie dla trans-
portu morskiego. Zalicza się do niej kradzieże i plądrowanie mienia; oszustwa 
zorganizowanych grup; piractwo i terroryzm; zagłuszanie i/lub przeróbkę 
sygnałów GPS; przemyt narkotyków, broni, alkoholu; nielegalna imigracja 
itp. Aktualne szacunki oceniają straty tylko z powodu kradzieży ładunków 
na kwotę między 75 mld USD a 120 mld USD.

7. Ataki pirackie skierowane przeciw statkom twarzą drugą grupę zagrożeń 
dla transportu morskiego, chociaż ich liczba w ostatnich latach ma tendencję 
malejącą. W ostatnim czasie uległa znacznej poprawie sytuacja w niektó-
rych rejonach żeglugowych, np. w Zatoce Adeńskiej. Pozytywne zmiany są 
skutkiem wprowadzenia międzynarodowych patroli morskich i obecności 
uzbrojonych strażników na pokładach statków.

8. Nie mniejsze zagrożenie dla transportu towarów drogą morską tworzą akty 
terrorystyczne. OECD szacuje, że takie zagrożenie już przyczyniło się do 
zmniejszeniu prawie o połowę przyrostu wydajności pracy w sektorze TSL 
(Transport Spedycja Logistyka) Stanów Zjednoczonych z ostatnich 10 lat. 
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Szacuje, że w najbliższych latach początkowe inwestycje portów amerykań-
skich w środki bezpieczeństwa wynoszą ok. 1,3 mld USD.

9. Istnieje potrzeba wprowadzenia w skali ogólnoeuropejskiej zintegrowanych 
systemów bezpieczeństwa morskiego oraz skoordynowanych działań ma-
jących na celu stopniową eliminację przyczyn leżących u podstaw czynów 
przestępczych w gospodarce morskiej.
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Streszczenie

Współczesna gospodarka morska znajduje się pod wpływem światowego kryzysu 
gospodarczego. Do jego skutków zalicza się przejawy nieuczciwej konkurencji, 
wzrost przestępczości gospodarczej i kryminalnej, bezwzględny wyzysk marynarzy, 
zatrudnienie mniej wykwalifikowanych pracowników. Odpowiedzą na te wyzwania jest 
tworzenie nowych możliwości poprzez coraz głębszą integrację europejskiego systemu 
transportowego, powszechne stosowanie satelitarnych systemów nawigacji i łączności, 
wszechstronna modernizacja floty morskiej oraz uchwalenie nowych regulacji prawnych. 
W artykule przedstawiono badania oddziaływania czynnika ludzkiego na bezpieczeństwo 
transportu morskiego. Szczególną uwagę poświęcono ocenie wpływu cech osobowych 
marynarzy oraz czynników zespołowych na ryzyko wystąpienia poważnych wypadków 
morskich. Omówiono podstawowe zagadnienia Konwencji o pracy na morzu, mającej na 
celu poprawę warunków pracy i życia marynarzy na statkach, co w znacznym stopniu 
wpłynie na podwyższenie poziomu bezpieczeństwa w żegludze. W artykule zostały 
także przeanalizowane działania przestępcze zagrażające bezpieczeństwu transportu 
morskiego, w tym terroryzm oraz ataki pirackie.
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Influence of human factor on safety of marine transport

Summary

Contemporary marine economy is subject to the effect of the worldwide economical 
crisis. The results of the crisis are unfair competition, increase of the economical 
and criminal delinquency, ruthless exploitation of seamen and employment of less 
qualified employees, being a challenge to the economy. Creating new opportunities 
through the deeper integration of the European transportation system, common application 
of global navigation and communication systems modernisation of the merchant fleet 
and new legal regulations can be the response to the challenge. Investigation of the influence 
of the human factor on the safety of the marine transport are presented in the paper with 
the focus on estimation of the influence of the personal dispositions and team factors 
on risk of serious sea accident occurrence. Principal problems of the Maritime Labour 
Convention aimed at improvement of conditions of life and labour of seamen on ships 
what significantly improves the safety level in navigation. Criminal acts against the safety 
of the marine transport including terrorism and pirate raids were also analysed in the paper.

Translated by Maciej Taczała
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Decapitalization in Poland’s maritime economy 
Preliminary concepts

Introduction

A lot of attention in professional publications and in the media has recently 
been devoted to the problem of decapitalization, and the crisis of sovereign 

debt culminating with seizures of bank deposits in Cyprus added new significance 
to this issue. Yet the term is not always used in the same context and confusion 
may exist as regards its actual meaning.

To some decapitalization is synonymous with depreciation to signify a loss 
of value. But the term depreciation (amortization) in accounting sense has a double 
meaning of: (1) a gradual elimination of a liability, such as a mortgage or debt, 
in the form of regular payments over a fixed period of time, and (2) writing off 
an intangible asset investment over its projected life.1 In the latter sense the loss 
of value is a way agreed and accepted by fiscal authorities of securing funds for 
the replacement of an asset which is written off.

But the term depreciation may also mean a loss of value due to unfavourable 
market conditions. Money as the most liquid of assets is depreciated as a result 
of inflation. Depreciation, sometimes also defined as a non-cash charge, is a method 
to provide cash flows and as such is not a real cost but merely an accounting 
expense.

1 See for instance: http://www.investorwords.com/200/amortization.html#ixzz2QkJx0xjc.
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For the purpose of this article we shall use the term decapitalization to 
mean the loss of value due to both depreciation as well as market conditions. 
In this context to decapitalize would mean to deprive of capital by discouraging 
capital formation or through capital withdrawal. Governments may encourage 
decapitalization through excessive taxation imposed on businesses. In regards to 
individuals governments may cause flight of capital out of a country due to harsh 
fiscal and monetary policies. Companies may be discouraged to accumulate capital 
for re-investment due to both government policies and adverse market conditions.

1. Poland’s maritime economy: a sector that changed thoroughly

During the years of real socialism, Poland’s maritime economy was well 
and thriving. Four major seaports were handling goods exported from and imported 
into the country and carried by a sizeable merchant fleet, while 3 world class 
shipyards were building sophisticated vessels that replenished the carrying 
capacity of that fleet and provided export income. A big fleet of fishing vessels 
supplied hundreds of thousands tons of fish for the domestic consumption and for 
exports. Not to mention all the cooperating sectors and industries that made up 
what is referred to as a maritime economy.

System transformations that started after June 1989 radically changed that. 
Two shipyards were closed while the third one, the Gdansk shipyard, is a mere 
shadow of its glorious past. Ports’ throughput dropped significantly and there is no 
real deep-sea fishing fleet. The majority of Polish-owned ships had been flagged 
out, and are operated outside the national ports. The contribution of the maritime 
sector to Poland’s GDP is less than 1% and rather declining.

There are many reasons behind this decline. A radical change in the structure 
and directions of Poland’s external trade is undoubtedly one of them. With Germany 
being Poland’s main trading partner, maritime transport plays nowadays a much 
lesser role in servicing this trade compared to the period of real socialism.  Other 
reasons are also important, one of which is of predominantly financial nature.
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2. Polish maritime economy suffers from severe decapitalization

From one of the most important providers of foreign exchange during 
the communist past, Poland’s maritime sector has become a Cinderella 
of the national economy. Despite new investments, such as the LNG terminal 
in Swinoujscie or the expansion of Gdynia and Gdansk, the country’s seaports 
are under-invested, particularly in terms of infrastructure. The privatization 
programme that was expected to solve the cash-flow problems was inadequate 
and actually magnified the decline of the sector. Polish ship-owners who 
embarked upon a vast programme of the fleet modernization order ships in other 
countries, particularly in Asia, depriving the country’s shipyards of badly needed 
orders and funds. In a word, the maritime sector in Poland suffers from severe 
decapitalization across the board. Table 1 below summarizes the country’s 
maritime economy2 against the national economy as a whole.

Table 1 

Maritime economy in Poland against the national economy (2010)

Specification Total national economy Of which maritime economy 
in %

Number of economic entities 
as per REGON register (‘000) 3,909.8 10.9

Number of employees (‘000) 13,778.2 0.6
New investments (PLN million 
at current prices) 217,287.2 0.5

Gross value of fixed assets (PLN million) 2,520,940.2 0.7
Operating revenue (PLN million) 2,556,151.1 0.9

Source: GUS Statistical Yearbook: Maritime Economy 2011.

The figures in Table 1 above leave no doubt; the role of the maritime 
economy in Poland is marginal. Apart from the number of companies which is 
inflated by the numerous small, privately operated fishing companies and firms 
of the supporting seaside industries, the major economic indicators clearly show 
that the maritime sector in Poland is negligible representing between 0.5 and 0.9% 
of the national economy.

2 The Central Statistical Office (GUS) includes into the maritime economy the four major sub-
-sectors, i.e. maritime transport, seaports, shipbuilding and marine fisheries. A larger definition 
also includes maritime tourism, mining of underwater resources and other activities.
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Polish ship-owners chose to flag out most of their relatively modern 
vessels and what remains under the national flag is obsolete and uncompetitive 
on international shipping markets. According to 2010 data3 the Polish Merchant 
Marine included 121 ships of a combined deadweight tonnage of 2,942 thousand tons. 
Since 2000 the number of ships declined by 5.5%. However, the tonnage increased 
by 15.3% which reflects an increase in an average ship’s size that in 2010 was  
24.3 thousand deadweight tons as opposed to 19.9 thousand tons 10 years earlier.

But behind these overall figures is one of the most worrisome trends; 
the Polish merchant fleet is old, even very old. In 2010 the average age of ships 
was 19 years. This figure is hiding an even more troubling fact; the average age 
of ships under the national flag was an astounding 32.7 years (17.1 year for Polish 
ships flying a foreign flag), a proportion that looks very bad even in comparison 
with some developing nations.

No wonder that cargo carried aboard Polish ships declines in volume. In 2010 
it was only 8.4 million tons, or 10.8% less than a year before. This is the result 
of not only the current crisis but also of a low competitiveness of Polish shipping 
internationally. The only way these ships can compete is to offer lower freight 
rates but this runs counter to economic efficiency.

All these facts lead us to one principal conclusion: the Polish maritime sector 
is grossly undercapitalized. This is true across the board; from the fleet, to ports, 
particularly the smaller ones, shipyards and other sub-sectors as well.

Table 2 

Polish Merchant Fleet in the years 2000–2010, as of 31 December

Specification 2000 2005  2008 2010
No. of ships 128 130 120 121
Cargo ships 120 121 106 107
of which: 
   – dry cargo ships including bulk-carriers 
   – tankers

 
113 
7

 
108 
13

 
95 
11

 
95 
12

Ferries 8 7 11 11
Passenger ships – 2 3 3
Deadweight (‘000 ) 2,551 2,610 2,662 2,942
Cargo ships 2,529 2,582 2,607 2,887
Ferries 22 28 55 55
Passenger ships – 0.2 0.2 0.2

Source: compiled from the Statistical Yearbook: Maritime Economy 2011, p. 526.

3 Statistical Yearbook: Maritime Economy 2011, p. 527.
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Polish seaports handled in 2010 55.9 million tons of cargoes, of which  
28.6 million tones (48.0%) were unloaded and 30.9 million tons (52.0%) were 
loaded. That represented an increase of 32.0% over 2009 after a decline of 7.7% 
in 2009 compared to 2008. Crude oil and oil products and dry bulk cargoes account 
for the major part of Poland’s port throughput.

Many wonder how could this dramatic decline of the country’s maritime 
sector occur in the first place and the answer is probably complex. But one thing is 
certain; system transformations, the reversal of the traditional patterns of Poland’s 
foreign trade and the new market economy rules, have greatly contributed to that 
decline. Who would think today of using the port of Szczecin to ship goods to 
a German port when viable solutions using road or rail transport exist?

Does it all mean that this sector of the national economy of Poland is doomed? 
Definitely, not. However, to regain its past glory the sector would have to fulfill 
certain conditions, and in particular gain access to financial funds of substantial 
amounts.

3. What does decapitalization in the context of Poland’s maritime 
sector really mean?

Without unduly obscuring the whole issue of decapitalization, in this short 
paper we will define it as a two-fold  consequence; firstly as an outflow of capital 
from a definite sector for whatever reasons that might be and, secondly, as a lack 
of or an insufficient volume of capital inflows into that sector. Both lead to 
the same result; this particular sector becomes undercapitalized and therefore 
uncompetitive. Its very survival might be compromised.

Decapitalization is a process by which capital is lost. It is the opposite 
of the accumulation of capital.4 Many businesses and whole countries suffer from 
decapitalization. In the U.S., for instance, the policy of low interest rates has led 
to decapitalization of savings which were not growing due to negligible accrued 
interests. At the same time, this policy benefited other sectors, such as real estate 
(low interest rates encouraged people to buy homes), high-tech, retail and wholesale 

4 See a very interesting, although seemingly unrelated to this paper, contribution on decapita-
lization  in the Nicaraguan economy: The Information Center. Central American Historical Institut 
Apartado A-194 Managua, Nicaragua.
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trade, and the like. In this context the policy of maintaining low interest rates has 
contributed to the creation of bubbles which subsequently burst.

Decapitalization may take various forms. They can be obvious, such 
as outsourcing or off-shoring, and flagging out of the Polish merchant fleet 
is an excellent example of the pattern. But there are more implicit forms 
of decapitalization which are difficult to capture. A good example of this implicit 
form of decapitalization in Poland after 1989 was the liquidation of state-owned 
farms known as PGRs (an equivalent of the Soviet kolkhoz). The land of these farms 
was sold at basement prices to some imaginative speculators who sub-divided them 
into smaller parcels zoned for residential and/or commercial real estate and made 
huge profits. Some of the greatest real estate fortunes in Poland were made this way. 
The results were catastrophic for the workers of these farms who are now amongst 
the poorest of the poor in the country. But as the French saying goes: le malheur 
des uns fait le bonheur des autres (what hurts one benefits another).

Similar if not identical forces destroyed many manufacturing industries, 
which were unable to confront market forces after 1989. This problem is well-
researched and there is no point to repeat in this short paper all the major 
arguments.5 Kiezun outright calls it neo-colonization of Poland’s economy but 
a more objective assessment would rather call for a total unpreparedness of these 
industries to market forces and their severe decapitalization to the point of being 
unable to pay wages for the workers or supplies of raw-materials and energy. That 
was the recipe for disaster which did not take long to come. It is perhaps now all too 
easy to propose intelligent solutions but perhaps recapitalizing some of the most 
efficient sectors could have saved them from collapse. This is perfectly true for 
the whole maritime sector in Poland which inevitably went down the drain.

Technology can also be a factor. When you reduce your production capacity, 
take it out of the country or simply fail to introduce efficient, modern methods 
of manufacturing you decapitalize your sector and ruin it. You have to continually 
inject new capital into it. This is precisely what happened in Polish seaports, 
shipyards, fleet and other sub-sectors.

Many private investors who benefited from the transformations after 1989 
had only one objective in mind; to drain as much cash from their operations 
as possible, build for themselves and their families a nice life and sell the business. 

5 One has to refer to such authors as W. Kiezun, Patologia transformacji, Poltext. Warsaw 
2012, and in particular Chapter 3.
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You can hardly blame them for that. It is in the human nature. But the failure to 
re-invest every penny from profits made proved catastrophic for these businesses.

Poland has one of the most complicated and bureaucratized fiscal system 
in the world that does not create what experts call enabling environment for 
business. And while subsequent Polish governments after 1989 did not differ from 
their more liberal counterparts in the industrialized world, they were invariably 
cash-hungry. Taxes are necessary but they can quickly become a disincentive.

We stated earlier that decapitalization usually means an outflow of capital from 
a specific sector or field of activity. But it can also mean the lack of inflow of capital 
into this sector, particularly from stock and other forms of capital investment. There 
can be definite reasons for that but in the maritime sector, in Poland and elsewhere, 
there seems to be one major reason and that is the capital intensity of this field. 
While during the real socialism the impact of capital intensity in Polish shipping, 
ports and shipbuilding might have been mitigated by the overwhelming necessity 
to earn foreign exchange whatever the cost, today the rules have changed. Stock 
capital will always opt for the best yields and the maritime sector in Poland does 
not offer them. So most of the private capital turns to banks, and in particular to 
retail trade, the milk cow of the market economy in Poland.

The very survival of this sector in Poland would therefore require huge 
inflows of fresh capital to keep the industry afloat. The big question is where this 
capital will come from.

4. Searching for new sources of financing the maritime sector 
in Poland

Investment capital in every sector of the national economy, such 
as the maritime sector, comes from a variety of sources; public, private, domestic 
and foreign. They may supplement each other or substitute each other. There are no 
fixed rules as to what the right mix of these sources ought to be. In most countries 
with a market economy private sources prevail, but in sectors of such a strategic 
importance as the maritime economy, the public funds coming basically from 
the budget may also play a very important role.

In Poland prior to 1989 the State was almost the sole provider of funds for this 
sector, principally because of its strategic importance, not only from the national 
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point of view but equally from the point of view of the whole Soviet block of which 
Poland was a pivotal element. Consequently this sector could not let be down 
and left to its own sake. Now all this has changed.

It would, however, be wrong to claim that this negligence of the maritime 
sector in Poland has been the result of the subsequent governments’ resilience to 
“destroy” it as some pundits like to emphasize. Poland’s maritime sector collapsed 
for the very same reasons mines were closed or state farms dismantled. Cash flows, 
heavy subsidies for which no new money was available, and other reasons common 
for the Polish economy that now entered its market form were the culprit. Companies 
collapsed because they were indebted, obsolete and uncompetitive across the board.

Few would doubt that the once thriving shipbuilding industry in Poland 
existed thanks to order books by the Soviet merchant marine, at the time amongst 
the world’s leading shipping powers whose needs of new tonnage were almost 
inexhaustible. Practically three out of four ships built in Poland prior to 1989 were 
sailing under the Red Flag. In some shipping companies, such as the Black Sea 
Company, Polish-built ships constituted the core of the company’s fleet.

After 1989 Poland’s shipbuilding industry was left to its own sake. The result 
was quick to be felt. The same happened in other subsectors; shipping, ports, 
fishing industries, etc.

At present money is the principal problem of the maritime sector in Poland. 
The State has to realize that without heavy spending from whatever sources 
available, the sector’s conditions can only deteriorate further.

While the title of the present paper covers the whole maritime sector in Poland 
it will focus on maritime transport, i.e. shipping and ports as two important 
components of both the sector itself and the transport system of the country.

Transport, and in particular transport infrastructure, can be financed from 
a number of different sources. Table 3 below shows three main ways of raising 
capital for transport projects: taxation, public sector borrowing and private sector 
financing. Each of these ways can be further detailed but this would go somewhat 
beyond the scope of this article.6

Instruments mentioned earlier are not fully used in Poland, unlike in some 
industrialized countries. In Australia, for instance7, tax revenue is derived from 

6 See for instance: P. Abelson, Financing transport infrastructure: Public finance issues, 
Macquarie University, Sydney, NSW 2109, 2010. p. 2–3.

7 Ibidem.
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a consolidated tax revenue (general tax account), as well as from taxes that are 
specifically infrastructure related. In Canada, for example, there is a strong pressure, 
partially successful, that a portion of general revenue, and particularly revenue 
from fuel taxes, is used to fund transport infrastructure. This is not yet common 
practice in this country, and even if it was, it is very unlikely to go to maritime 
transport infrastructure. Few people if any heard of financing a new berth or wharf 
being financed in Poland from fuel taxes collected from automobilists. Capital is 
also raised by development taxes levied on both developers and households. For 
instance a value-capture tax may be levied on the expected increase in the value 
of land that is being developed. Such a tax would rather be a non-starter in Poland 
where even a start of a discussion of purposefulness of introducing the concept 
of property value tax raised on both residential and commercial property is 
unwelcome.

In Sydney (Australia) land developers are expected to pay to the state 
government $ 15,000 per lot developed as a contribution to transport infrastructure.  
Certainly, this tax is passed on to homeowners and leads to an increase in the value 
of real estate. In Poland such a tax is simply unconceivable for the time being. 

Table 3 

Instruments for Raising and Serving Capital

Capital raising Capital servicing
Taxation

Consolidated revenue (taxation) No servicing required
Infrastructure levies No servicing required

Public sector borrowing
Borrowing – general bonds Taxation / user chargesa 

Sale of asset
Infrastructure funds Hypothecated tax revenue

Infrastructure revenue bonds Project revenue
Public trading enterprise borrowing User chargesa / taxation supplements

Private sector financing
Private debt  

Private equity 
Mixed private instruments

User chargesa 
Government contributions (taxation) 

Shadow tolls 
Subsidies – community service payments 

Guaranteed repayments
Source: P. Abelson, Financing transport infrastructure: Public finance issues, Macquarie 

University, Sydney, NSW 2109, 2010, p. 2.
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The financial mechanisms shown in Table 3 are not necessarily transferable 
onto the Polish economic reality. But they can certainly be inspirational. There 
is no doubt the maritime sector, once a pride of the Communist Poland, is unable 
to rise up on its own. It needs strong support from the State, municipalities, 
regions as well as the private sector. It needs an imaginative and efficient system 
of financing new investment.

5. Possible ways out of the crisis, some preliminary ideas

Few people in Poland need convincing that this country’s maritime sector 
is in deep crisis, particularly as far as finance is concerned. Maritime economy 
and its particular components: ports, shipyards, shipping, etc., but also other sub-
sectors, such as fishing industry, tourism, sea-mining and the like are very capital-
intensive. They are hardly capable of self-financing. Help from the financial sector 
(banks and other financial institutions) is crucial.

The Polish banking system is too weak to confront this challenge. Furthermore 
its main policy is to reduce the risk of getting involved into capital-intensive 
projects from which expected ROI (return-on-investment) is weak or may take 
long periods of time. They prefer to focus on less risky investments, such as, for 
instance, financing government’s budgetary deficit and debt. This is particularly so 
that up to 70% of Poland’s banking capital is foreign-owned.

But nothing prevents foreign-owned bank from financing maritime economy 
in Poland. All that it takes is to create a system under which these banks will 
enjoy some kind of a government support to make them ready to get involved 
into such operations, like, for example, preferential taxation. This, however, is 
to a large extent a wishful thinking, bearing in mind the current fiscal condition 
of the Polish economy in general, with the cash-hungry government willing to 
give a preferential treatment to one particular sector when practically all the other 
sector are crying for help.

It becomes necessary to seek outside financing for Poland’s maritime sector. 
When you talk to shipping or port people responsible for investment they will 
readily point out to more than one option in this area. All they need is to obtain 
governmental approval.
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The latter is a proverbial pain in the neck bearing in mind the fact that 
Poland is not the champion in what is known as business enabling environment. 
In this domain Poland trails behind an African nation of Botswana. Every student 
of economics, every logically thinking person, for that matter, knows that without 
a strong support for business, particularly in such a vital a sphere of a maritime 
economy, this support is crucial.

Experts on transformation in Poland after 1989 unanimously believe8 that 
the process destroyed many vital sectors of the national economy. Nowhere this 
is more obvious than in the maritime sector. It was careless, not to say plain 
silly, to let the whole sector to its own fate. No logically thinking decision-maker 
would submit shipyards, ports, shipping companies, etc., to new market economy 
rules without giving them support at least during the transition period. In the era 
of the joyeuse creativite (joyful creativity) they sacrificed a sector that used to be 
a pride of the communist Poland. Few examples of such short-slightness could be 
found elsewhere.

Oddly enough some elements of Poland’s maritime sector have found their 
own pragmatic solutions. They simply moved their assets out of the country. This 
is the case of the shipping companies. But other sub-sectors cannot follow the suit. 
Shipyards, ports, and related industries have to stay where they are. They need 
government help more than anyone else.

To sum up, unless the government creates adequate conditions for its maritime 
sector, involving banks and other financial institutions, the condition of this sector 
will not improve. 

Conclusions

Poland’s maritime economy has suffered a severe setback as a result of system 
transformations after 1989 and the introduction of market economy rules. As 
it stands now it has become uncompetitive on international markets and faces 
the danger of collapse.

8 For more on that subject see, for example, this author’s book: System transformations 
and challenges to economic theory. From the experience of the post-communist Poland, Lambert 
Academic Publishing. Saarbruecken 2013.
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Numerous initiatives at the national level have mostly proved unworkable 
and the sector suffers from a severe decapitalization. Poland’s maritime economy 
has to find new ways to curb this unfavourable trend, both at the national 
and international level, and in particular through the financing channels of the EU.

However, neither the Polish government  nor the EU are capable and willing 
to bail out the ailing sector. In order to stop its further deterioration a new system 
of financing of investment in seaports, shipyards, shipping companies and other 
related subsectors, and a greater financial involvement of the private sector must be 
sought. But the private sector (banks, other financial institutions and individuals) 
will not be interested unless the Government creates a package of incentives that 
would prompt private sector involvement in this domain.

That is not likely to happen in short term, unless the Government fully 
understands the importance of the maritime economy for the future of this country. 
In the meantime the sector has to put pressure on the Government to make it 
ready to spend more on maritime economy. The shorter the waiting time for such 
initiatives the better.

In this respect the latest initiatives by the Polish Maritime Cluster should 
be welcome and further encouraged. But the best way to solve the present crisis, 
which is of mainly financial nature, is for the maritime sector to find its own modus 
operandi that will help it go through difficult times.
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Summary

The paper discusses the problem of decapitalization in Poland’s maritime economy 
after the system transformations that were initiated after Jun 1989. It focuses mainly 
on two components of this economy: ports and shipping but the other sub-sectors are also 
reviewed. The principle conclusion calls for a necessity to establish a robust and workable 
system of financing, involving all the major contributors; banks, both domestic and foreign, 
budget sources and private capital. To make this happen the Polish Government would 
have to create a system of incentives that would encourage such investments.

Dekapitalizacja w polskiej gospodarce morskiej. 
Rozważania wstępne

Streszczenie

Artykuł poświęcono problematyce dekapitalizacji w polskiej gospodarce morskiej 
w okresie przeobrażeń systemowych po czerwcu 1989 roku. Jakkolwiek koncentruje się 
on na żegludze i portach morskich, inne składniki gospodarki morskiej stanowią również 
przedmiot rozważań.

Główną konkluzją artykułu jest postulat stworzenia właściwie funkcjonującego 
systemu finansowania inwestycji w sektorze polskiej gospodarki morskiej. W skład 
takiego systemu powinny wejść wszystkie elementy, tj. zarówno banki, jak i budżet 
państwa a także kapitał prywatny. Aby do tego jednak doszło państwo musi stworzyć 
system bodźców zachęcających właścicieli kapitału do inwestowania  w polską gospodarkę 
morską.
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On trust and crisis at sea –  
social reality of deep-sea vessels’ crews

Introduction

M aritime sociology has been developed in Poland for half a century now. 
Polish researchers especially associated with universities in Szczecin 

and Gdansk have been analyzing life on board but also fishermen’s and merchant 
seamen’s families.1 The issues studied by Polish sociologists under communism 
are still undertaken by scientists in other countries.2

Maritime economy professions and life at sea constitutes an interesting field 
of interest not only for sociologists but also for those who are interested in social 
sciences. This interest is manifested in the popularity of literature or films devoted 
to these issues. We are overwhelmed by the different life at sea, dangers associated 
with it and the reduction of usually complex social life to a simple and clearly 
structuralized seamen’s crew. In this difference one seeks the chances to discover 
the human nature and the character of bonds which link them with society.

1 L. Janiszewski, Rodzina marynarzy i rybaków morskich. Studium socjologiczne, Warszawa–
Poznań 1976.

2 Com. M. Thomas, H. Sampson, M. Zhao, Finding a balance: companies, seafarers 
and family life, “Maritime Policy and Management”, January–March 2003, vol. 30, issue 1,  
p. 59–76; T. Heikell, Growing up in a seafaring family: recollecting one’s childhood with an absent 
or present father, “Roczniki Socjologii Morskiej/Annuals of Marine Sociology” 2010, vol. XIX, 
p. 59–71.
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To a large extent ‘professional’ researchers of social reality have similar 
expectations. The reduction of social milieu to a small group provides us with hope 
for better understanding of processes, changes, present (although harder to notice) 
in the whole society. In the research on ‘people of sea’ besides the ordinary description 
of problems of a certain professional category we want therefore to discover something 
commonly in force although less visible in the more complicated structures.3 

Research on ‘people of sea’ may be also valuable in the context of analyzing 
the process of new group emergence. Despite the formal structure of this group 
is enforced however many aspects of coexistence have to be constructed from 
the very beginning. The simplicity of such a structure isolated for long as well 
as the possibility to observe its creation (process of structuration) make the deep-sea  
vessel crews an interesting object of sociological analysis. 

1. Research description

The research was conducted in years 2011–2013. It was composed of two 
parts. The first stage was of a qualitative character and comprised twenty  
semi-structured interviews with Polish seafarers. The respondents of the sample 
represented all the three divisions in a ship (deck, engine, hotel one). The other, 
quantitative stage consisted in a questionnaire survey among over 200 seafarers. 
They were asked to take part in the research during trainings at two centres 
in Szczecin (see acknowledgements). 

The authors addressed in the research several problem areas such as social 
strategies of seafarers, the access to modern technologies especially in the context 
of spending leisure time, formal and informal structure on board, intercultural 
labour milieu, economization on the processes of human resources management 
in shipping industry, seafarers’ ethos. Some aspects of the research results 
(qualitative stage) were already discussed in two articles.4

3 From the methodological point of view a reverse cognitive strategy is applied here 
in comparison to the one suggested by Plato who while discussing the issue of justice says that 
in a larger organism (state) it is easier to notice the virtue described by him than in an individual, 
com. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. II, RW KUL Lublin 2001, p. 292.

4 See A. Kołodziej, A. Kołodziej-Durnaś, Managing ship crews: qualitative research among seamen/
Zarządzanie załogą statku – badania jakościowe wśród marynarzy, “Zarządzanie Zasobami Ludzkimi/
Human Resource Management” 6/2012, p. 53–71; A. Kołodziej, A. Kołodziej-Durnaś, Determinanty 
więzi społecznej na statku – badania jakościowe wśród marynarzy, “Opuscula Sociologica” 2/2012.
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In this article authors want to make characteristics of the process of building 
interpersonal relations at deep-sea vessels. According to the authors most 
interesting in this context are the following:
 – role of trust on deep-sea vessels – what is the significance of trust in highly 

organized labour milieu?,
 – what is the significance of economic crisis and the vanishing of ethos for 

human relations at deep-sea vessel?
The factors co-determining the above listed issues (trust and openness for 

widely understood multiculturality) will be crisis (together with its understanding) 
and the phenomenon of seamen’s work ethos atrophy. The authors undertake 
the attempt to explain how these phenomena will impact the future problems 
in interpersonal relations of seamen. 

2. Trust

Trust is usually understood as a desired quality (within a certain social system). 
It is the element linking people (facilitating building social bonds), providing 
a guarantee of reproductability of reactions (which is the basis of predictability 
and thus a necessary component of any social system) (Parsons5); is a necessary 
factor to acquire consensus (it is not without reason that Habermas’6 claim for 
significance comprises among others the factor of conviction on the good intentions 
of partner of interaction). This reproductability of reactions does not have to 
be reduced – as the sociological theory says – to an individual. An individual 
may introduce some elements of the social order (as Parsons wanted – through 
the internalization of culture’s elements), but may also be only open to (seek) 
the proposition of the order included in the system.7 In this meaning trust may 
be brought by an individual (an individual has to prove they are trustworthy) or 
may be constructed organizationally (e.g. through enforcing behavior pursuant to 

5 Com. T. Parsons, System społeczny, Nomos, Kraków 2009, p. 34. 
6 Com. J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego,  t. I, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 

1999, p. 187.
7 In this context  a famous Luhmann’s thesis on the system mechanism of reduction 

of environment’s complexity would be worth mentioning, com. A. Kołodziej, Teoria systemu 
społecznego a problem zróżnicowania w obrębie organizacji, in: Kulturowe zróżnicowanie 
narodowych, regionalnych i organizacyjnych tożsamości, eds O. Kozlova, A. Kołodziej-Durnaś, 
Economicus, Szczecin 2011, p. 210.  
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the regulations). It should be also noticed that an interaction links here opposite 
levels (micro-macro) of sociological analysis. While talking about social capital 
(macro level) we think in the end about the basis for positive interactions (micro 
level). 

We assumed that the conviction that high level of trust is socially functional 
(meaning desired) may be treated as paradigmatic. The exception may be a situation 
concerning particular social actors, groups, communities where groundless 
trust finally ends with its abuse. Such situations where trust should be treated 
in negative categories arise only in the outskirts of social order, in situations 
when elements of individual’s internal control fail or when the social system fails 
and a partner(partners) of interactions act in a deviated way (e.g. illegal). Such 
exceptional situations do not change the fact however that trust is something which 
should be build ad what should be cared for.

While writing on trust Sztompka8 specified three types of expectations 
towards partners:
1. Effective expectations – that somebody will be acting regularly 

and in a predictable way.
2. Axiological expectations – that somebody will be responsible, just, fair, 

truthful.
3. Care expectations – that somebody will disinterestedly be caring for our 

matters.
Qualitative research on seamen showed that trust at sea is reduced to effective 

expectations. Thus they o not expect that others will be just or even disinterestedly 
helpful. They expect only that others will be predictable, that in their job they will 
do what they should. Thus trust at sea is built on the reproductability of behavior 
(of course within the frames of accepted behavior) and on professionalism. A good 
officer is somebody who knows his (or her) job (is a good specialist, has good 
technical skills). These aspects of trust and effective expectations are manifested 
e.g. in: 
 – one has no expectations that captain will be trying to win ore sources from 

the ship owner (e.g. for the organization of leisure time during the voyage), but 
one expects that captain will not be robbing the crew of the sources allocated 
for them (e.g. for purchasing food),

8 P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków, Znak 2002.
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 – one has no expectations that in crisis situations captain will act as a hero (that 
he will sacrifice himself for the crew or the ship) but one expects that he will 
act pursuant to formal regulations,

 – one has no expectations that the rest of crew members will be kind (that will 
become his friends), however one expects that they will not be hostile. (So 
applying here some Parsons’ ‘structural variables’, one may say he expects 
rather neutral affection than affective engagement,

 – one does not expect that supervisors will be kind but does expect that they will 
know their professional duties. 

Fig. 1. Characteristics of trust – qualitative research among seamen
Source: compiled by the authors, based on their own research.

Social world of seamen as a highly regulated (organized) environment does 
not require (as the research exhibited) ‘high level’ of trust or trust of ‘high quality’. 
It is enough that a partner of interaction will reproduce what was formally specified 
and that they will respect the order organized and defined from outside. The need 
of negotiating the order or even defining the situation is here systematically (from 
outside) reduced which makes the significance of building and maintaining trust 
also considerably limited.

Lebenswelt is thus superseded (using Habermas’ language) by social system 
which reduces the necessity to work out (negotiate) the order and therefore reduces 
(expected) trust to requiring actions pursuant to regulations, routine actions. This 
reduces the trust (to other seaman) mainly to the professional sphere. In this context 
it is worth to come back to the examples of situations presented earlier. If for 
example a captain cheated on crew maintenance costs (would not be trustworthy), 
he would break the rules in force on board. Or if a seaman was unfriendly to 
other crew members (and provided such hostility resulted in particular actions) 
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his behavior would also meet negative formal sanction. Trust may be here to 
a large extent reduced to acting pursuant to regulations and the lack of trust with 
negative formal sanctions. In such a meaning (elementary) trust is provided by 
strong system support.

3. Economic Crisis and the Decline of Labour Ethos

Trust and openness to other cultures in the environment of merchant seamen 
are surely influenced by many social changes including the whole society. Our 
qualitative research shows that especially two factors will be important when 
taking into consideration the changes in deep-sea vessel crews operation, namely: 
the real influence as well as the feeling and understanding the influence of crisis 
and the decline of seaman’s labour ethos. Seamen agree that crisis may pose a threat 
to their jobs. Despite they perceive themselves as persons less dependent on the life 
on land (they have no so many duties associated with ‘normal’ life, are rarely 
interested in politics, economic issues in their country, often find their job at a foreign 
ship-owning company) they notice a clear threat in crisis. Functioning on the global 
labour market does not remove then the threats the global crisis brings (com. Table 1).

Table 1

Evaluation of a statement: current crisis poses a threat to seamen

Frequency Percent Valid percent Accumulated 
Percent

Valid

I agree 116 51.8 53.0 53.0
It is difficult to say 64 28.6 29.2 82.2

I do not agree 39 17.4 17.8 100.0
Total 219 97.8 100.0

Missing Missing 5 2.2
Total 224 100.0

Source: compiled by the authors, based on their own research.

The current crisis affects the quality of life at sea and this is noticeable mainly 
among ordinary seamen. 86% of respondents agree with the statement: In recent 
years the attempts of introducing cuts in a ship are experienced. The overall 
evaluation of the change in conditions of work in a ship is not a completely clear 
issue. Those who answered positively prevail among respondents (com. Table 2).
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Table 2 

Response to a statement: from the beginning of your work the labour conditions

Frequency Percent Valid percent

Valid

Got better 104 46.4 47.5
Got worse 48 21.4 21.9

Are the same 67 29.9 30.6
Total 219 97.8 100.0

Missing 9 5 2.2
Total 224 100.0

Source: compiled by the authors, based on their own research.

Qualitative and quantitative research show that the most frequent positive 
changes noticed by seamen are as follows:
 – access to the Internet – easier communication with relatives,
 – better work safety – emphasis on compliance with health and safety regulations,
 – better accommodation conditions – cabins,
 – shorter contacts (shorter separation from family),
 – pay increase – also associated with promotion.

The negative changes include:
 – growing bureaucracy – interpreted as additional unnecessary professional duties,
 – longer work time (at the expense of leisure time) – this change is associated 

with the crew members reduction, 
 – more duties,
 – worse (cheaper) meals,
 – worse accommodation conditions (including space and equipment of cabins). 

The threat of losing job mentioned above is noticeable especially in the context 
of ordinary seamen’s work as they are being replaced by ‘cheaper’ seamen  
(com. Figure 2). Currently this phenomenon does not refer to officers. Their good 
position in the labour market has not been threatened yet. However as we can see 
in the Figure 2 below the future is also associated with threats. One may expect 
that the crisis and the costs cuts accompanying it will affect both relations between 
seamen and their openness to other cultures. The awareness of threat as well as real 
cuts will negatively influence the labour at sea and this will trigger more pressure 
which will be manifested also in the sphere of interpersonal relations, in the level 
of trust and openness to other cultures.
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Fig. 2. The assessment of significance of crisis for the future of Polish seamen 
Source: compiled by the authors, based on their own research.

Additional impediment for these relations is the decline of labour ethos 
identified in the qualitative research. One may not speak on the labour ethos at sea 
– it is not an extraordinary work. A seaman is not much different from a manual 
worker. He does not have and does not have to have special qualities, does not have 
to follow the set of particular (exceptional) rules. This is associated with the issue 
of trust at sea. A seaman is not someone special, it is enough then that he will 
behave in compliance with rules specified in regulations. The expected behavior, 
i.e. behavior pursuant to regulations requires however a particular character  
(com. Table 3).

Table 3 

Response to a statement: work at sea requires people of  particular qualities

Frequency Percent Valid percent Accumulated 
Percent

Valid

I agree 181 80.8 84.2 84.2
It is difficult to say 24 10.7 11.2 95.3

I do not agree 10 4.5 4.7 100.0
Total 215 96.0 100.0

Missing Missing 9 4.0
Total 100.0

Source: compiled by the authors, based on their own research.
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Qualitative research exhibited that quiet crew members are appreciated; 
the ones who have strong psyche, do not need a major social support what is in practice 
manifested by the lack of engaging others with one’s own matters. A strong psyche 
makes a seaman a predictable person (and in this sense – trustworthy), may adapt 
at least partially the strategy of withdrawal as his functioning (his psyche) does not 
require support from co-workers. The existing order, formal structure cause there 
is no need to confirm one’s professional position. In this way life at sea is more 
and more organizationally specified what facilitates the maintenance of order but 
at the expense of non-professional seamen’s relations.

Conclusions

The observations on seafarers may be helpful in elaborating on the flaws 
in the development of contemporary society as for Norbert Elias the situation 
of fishermen in the depths of Malstrom became an illustration to show how 
a human being passes through centuries from emotional engagement to rational 
neutrality.9 The multicultural milieu of labour, ‘splendid isolation’, access to modern 
technologies more important than human interpersonal relations, effectiveness 
as priority, short-term horizon of actions, cuts on everything which is not directly 
countable or measurable – all these are the symptoms of capitalism (terminal?) 
disease which are perfectly visible on board. 

Trust (or lack of it) and crisis are closely associated with contemporary 
society, so-called ‘high modernity’ and era of late, unstable capitalism. Seafarers 
as representatives of a professional category exposed to multiculturality and global 
labour market may serve as a prism to discuss the phenomena concerning 
various parts of social structure. Strict economical, pragmatic attitudes10 towards 
labour mean both employers and employees cease to think about the long-term 
consequences of their actions. They are to be efficient and prove it in very short 
periods of time. Such requirements hinder building real social trust among workers 
and other people as all are perceived as potential competitors in the market. 
Seafarers in a vessel (merchant of fishery one) used to be a united crew spending 

9 E. Norbert, Zaangażowanie i neutralność, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.
10 Compare interview with J. Szacki, Nadzieja w czasach niepewności, „O nadziei. Przewodnik 

kulturalny” (dodatek do „Niezbędnika Inteligenta. O mózgu”), p. 16.
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their free time together, sharing the moments of happiness or misery. Today they 
have lost the feeling of collective values being born while working and resting 
together. And it is not only the individual loss – ‘corrosion of character’11, but 
the problem for the whole societies. 

The present crisis is not only of economic character. It is the parable referring 
to the forecast of the so-called Western civilization collapse. It is quite clear while 
analyzing the labour conditions on board of deep-sea vessels that we are currently 
in the vicious circle of trend to economize on human resources, lack of trust, decline 
of professional ethos and socio-economic crisis. And it is a task for everybody to 
overcome this situation to leave a better social word for future generations.
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Summary

The authors present the results of their research among Polish seamen working 
in the multicultural labour milieu of deep-sea merchant vessels’ crews. The research (first 
stage – qualitative research based on semi-structured interviews and the second stage 
of quantitative research based on survey of auditorium questionnaire) referred to various 
aspects of seamen’s life which have been already discussed for many years in the field 
of maritime sociology founded by prof. Ludwik Janiszewski. In this article authors focus 
on analyzing the results which explain the role of trust on board and more precisely – what 
is the significance of trust in so strictly organized labour milieu as well as of economic 
crisis and its influence on the declining seaman’s ethos. 

O zaufaniu i kryzysie na morzu – rzeczywistość społeczna  
załogi statku dalekomorskiego

Streszczenie

Autorzy prezentują wyniki badań przeprowadzonych wśród polskich 
marynarzy pracujących w wielokulturowym środowisku międzynarodowych załóg 
dalekomorskich statków handlowych. Badania (faza jakościowa – wywiady częściowo 
ustrukturyzowane oraz badania ilościowe – ankieta audytoryjna) dotyczyły różnych 
aspektów funkcjonowania marynarzy podejmowane już wcześniej przez wiele lat na 
gruncie socjologii morskiej zapoczątkowanej przez profesora Ludwika Janiszewskiego.  
W artykule autorzy skupiają się na uwypukleniu tych wyników, które pokazują rolę 
zaufania na statkach dalekomorskich, a dokładniej, jakie jest znaczenie zaufania w takim 
ściśle zorganizowanym środowisku pracy oraz znaczenie kryzysu ekonomicznego i jego 
wpływ na zanikający etos marynarza. 





Współczesne dylematy  
rozwoju regionalnego





eu ropa r egion u m t om X V ii i  rok 2013

MAGdAleNA kogut-jAWorskA

szczecin

Znaczenie inteligentnych specjalizacji w rozwoju 
gospodarczym regionów Morza Bałtyckiego 

Wprowadzenie

r egion Morza Bałtyckiego ma ogromny potencjał wzrostu. Przyjęta przez Radę  
Europejską Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego z założenia stanowić 

powinna wkład w rozwiązanie ważnych problemów środowiska naturalnego morza 
wewnętrznego Europy oraz istotnie wpłynąć na rozwój gospodarczy obszarów nad 
nim położonych. Wskazuje się, że Strategia dla Regionu Morza Bałtyckiego stanowi 
podstawę dla wzmocnienia konkurencyjności, wsparcia inteligentnego i zrównowa-
żonego wzrostu gospodarczego, sprzyjającemu włączeniu społecznemu – głównych 
celów Strategii Europa 20201. Istotą inicjatywy jest współpraca na wielu płaszczy-
znach i przy zaangażowaniu wielu partnerów rządowych, regionalnych i lokalnych, 
a także przedstawicieli środowiska nauki, ośrodków badawczych, regionalnych 
struktur współpracy, programów operacyjnych, a także sektora prywatnego. Choć 
dotychczasowe doświadczenia wskazują, że głównym źródłem finansowania są 

1 Unijna strategia Europa 2020 na rzecz inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu 
społecznemu wzrostu gospodarczego została ogłoszona przez Komisję Europejską w marcu 2010 r.  
i przyjęta przez szefów państw i rządów UE w czerwcu 2010 r. W dokumencie tym wyznaczono 
konkretne cele, które UE powinna osiągnąć do 2020 r. Dotyczą one obszarów takich jak zatrudnie-
nie, edukacja, zużycie energii i innowacje, a ich osiągnięcie pozwoli Europie otrząsnąć się ze skut-
ków kryzysu finansowego. EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego 
rozwoju sprzyjającego włączeniu Społecznemu, Bruksela, 3.03.2010 KOM(2010) 2020,wersja os-
tateczna, http://ec.europa.eu/europe2020/documents/related-document-type/index_pl.htm.
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programy realizowane w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, to w nowej 
perspektywie finansowej 2014–2020 należy spodziewać się większego znaczenia 
podejścia makroregionalnego w dostępie do środków europejskich. Takie właśnie 
wytyczne wyznaczają umowy partnerskie a także inne dokumenty programowe, 
w tym m.in. Projekt Programowanie Perspektywy Finansowej 2014–2020 – Umowa 
Partnerstwa2 oraz Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój 2014–20203. Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego wśród obszarów 
zainteresowania wymienia badania i rozwój (szczególnie regionalne inteligentne 
specjalizacje w kontekście całego regionu Morza Bałtyckiego), transfer technologii 
i innowacji, zmiany klimatyczne i ochronę środowiska naturalnego, kulturę, trans-
port, budowanie kapitału ludzkiego i społecznego oraz rynek pracy.

Celem artykułu jest przedstawienie głównych wyzwań wynikających ze 
Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego, określenie znaczenia inteligentnych 
specjalizacji które determinować będą dostęp do funduszy europejskich po 2013 
roku oraz wskazanie na wyróżniki metodologiczne dla wyznaczania regionalnych 
specjalizacji, które w swym założeniu powinny wzmacniać innowacyjność i sie-
ciowanie współpracy transgranicznej, a w konsekwencji podwyższać atrakcyjność 
gospodarczą państw należących do basenu Morza Bałtyckiego. 

1. Wyzwania wynikające ze Strategii UE dla regionu Morza 
Bałtyckiego

Region Morza Bałtyckiego cechuje znaczący potencjał ekonomiczny i innowa-
cyjny. Wskazuje się bowiem, że pod względem dynamiki rozwoju region ten zalicza 
się do ścisłej czołówki państw Unii Europejskiej. Wśród jego głównych walorów 
wymienia się m.in. wysoki poziom wykształcenia kadr, dynamikę wzrostu nakładów 
na B+R, obecność liczących się ośrodków naukowych i technologicznych oraz gęstą 
morską sieć komunikacyjną4. Z drugiej jednak strony w regionie tym można zaobser-

2 Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014–2020. Umowa Partnerstwa, 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 12 lipca 2013 r.

3 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014–2020 – projekt, Warszawa, wrzesień 2013 r., 
http://www.mrr.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie_2014_2020/programowanie_2014_2020/
programy/strony/glowna.aspx.

4 M. Kałużyńska, Jakiej strategii potrzebuje region Morza Bałtyckiego, Biuletyn UKIE,  
nr 19/2008, s. 1.
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wować również wiele problemów. Słabe strony mają charakter instytucjonalny, spo-
łeczny i infrastrukturalny. W szczególności dotyczą one współpracy transnarodowej 
i ujawniają się także w obszarze innowacyjności czy otoczenia regulacyjnego biznesu. 

Wśród najważniejszych słabych stron regionu Morza Bałtyckiego należy wy-
mienić duże różnice w poziomie rozwoju gospodarczego i społecznego poszcze-
gólnych obszarów, peryferyjne położenie regionu w stosunku do gospodarczych 
centrów w Europie, niekorzystne tendencje demograficzne, zanieczyszczenie 
morza, utrudniony dostęp do niektórych części regionu z powodu niedostatecznie 
rozwiniętej infrastruktury lądowej i lotniczej oraz niską absorpcję innowacji 
w niektórych częściach tego obszaru5. Wskazuje się ponadto, że region Morza 
Bałtyckiego nie jest obszarem homogenicznym, co oznacza, że jego poszczególne 
części są pod wieloma względami zróżnicowane. Wśród dysproporcji wymienia 
się m.in. różnej wielkości terytoria, w których gęstość zaludnienia wynosi od 
kilku do kilku tysięcy osób na km2, leżące w różnych strefach klimatycznych, 
z różnymi zasobami naturalnymi, charakteryzujące się niejednolitym stopniem 
rozwoju gospodarczego z różnymi gałęziami przemysłu i rolnictwa6. 

To przede wszystkim powyższe względy i widoczne dysproporcje w po-
ziomie oraz jakości życia społeczno-gospodarczego zadecydowały o potrzebie 
stworzenia wspólnej inicjatywy zacieśniającej współpracę w regionie Morza 
Bałtyckiego. Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego to pierwsza strategia 
makroregionalna przyjęta przez Unię Europejską7, która przyczynić się ma do 
wzmocnienia procesów zrównoważonego rozwoju oraz wspólnego rozwiązywania 
problemów i wymiany doświadczeń między poszczególnymi krajami należącymi 
do wspomnianego obszaru.

5 Ibidem.
6 J. Grzela, Rola strategii w rozwoju innowacyjności i konkurencyjności makroregionu na 

przykładzie Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego, Studia i Materiały. 
Miscellanea Oeconomicae. Rok 14, nr specjalny/2010, s 130.

7 Inicjatorem opracowania strategii był Parlament Europejski, który w listopadzie 2006 r. przyjął 
rezolucję postulującą opracowanie Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. W grudniu 2007 r.  
Rada Europejska (w wyniku aktywności państw regionu, zwłaszcza Szwecji) wezwała Komisję 
Europejską do opracowania Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. W czerwcu 2009 r.  
Komisja Europejska przyjęła Komunikat dotyczący Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, 
a w październiku 2009 r. (w czasie prezydencji szwedzkiej) dokument został zatwierdzony przez 
Radę Europejską. Obecnie, po zakończeniu przeglądu Strategii (przeprowadzony przez polską 
prezydencję w Regionie Morza Bałtyckiego i dokończony przez prezydencję duńską), przeprow-
adzono rewizję/aktualizację Planu Działania SUE RMB, który od lutego 2013 r. oparty jest na za-
ktualizowanych celach i priorytetach, za: http://polskawue.gov.pl/Czym,jest,Strategia,10462.html.
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Strategia dla regionu Morza Bałtyckiego z założenia powinna stanowić wkład 
w rozwiązywanie istotnych problemów środowiska naturalnego europejskiego 
morza wewnętrznego oraz w poprawę dynamiki rozwoju gospodarczego obsza-
rów nad nim położonych. Wdrożenie strategii odbywa się na podstawie Planów 
Działań, które zawierają tzw. obszary priorytetowe i działania horyzontalne oraz 
projekty flagowe. Ostatnia wersja Planu Działania zawiera 3 główne cele, propo-
zycję 17 obszarów priorytetowych oraz 5 działań horyzontalnych8, które stanowią 
odpowiedź na główne wyzwania jakie stoją przez regionem Morza Bałtyckiego. 
Nowością jest również wprowadzenie do Planu Działania katalogu wskaźników, 
które powinny realistycznie odzwierciedlić wyniki osiągnięte dzięki współpracy 
prowadzonej na podstawie strategii. 

8 Obszary priorytetowe: PA Nutri – Zredukowanie ładunków związków odżywczych w morzu 
do dopuszczalnego poziomu (koordynacja: Finlandia i Polska); PA Hazards – Ograniczenie stoso-
wania i oddziaływania substancji niebezpiecznych (koordynacja: Szwecja); PA Bio – Zachowanie 
naturalnych stref oraz różnorodności biologicznej, w tym odnośnie rybołówstwa (koordynacja: 
Niemcy); PA Agri – Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa 
(koordynacja: Finlandia, Litwa, Szwecja); PA Ship – Stworzenie wzorcowych warunków ekologic-
znej żeglugi w regionie (koordynacja: Dania); PA Safe – Osiągnięcie przez region czołowej pozycji 
w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony na morzu (koordynacja: Dania i Finlandia); PA Secure – 
Zapobieganie wypadkom i przestępczości (koordynacja: Szwecja, Rada Państw Morza Bałtyckiego 
(CBSS) – Sekretariat); PA Transport – Poprawa powiązań transportowych (koordynacja: Litwa 
i Szwecja); PA Energy – Poprawa dostępu do rynków energii, ich wydajności i bezpieczeństwa 
(koordynacja: Dania, Łotwa, Litwa); PA Tourism – Wzmocnienie spójności Regionu dzięki tu-
rystyce (koordynacja: Niemcy); PA Culture – Rozwój wspólnej kultury oraz tworzenie tożsamości 
Regionu (koordynacja: Niemcy, Polska, Sieć Metropolii Morza Bałtyckiego (BaltMet); PA Crime 
– Zmniejszanie skali przestępczości transgranicznej (koordynacja: Finlandia i Litwa); PA Market 
– Usunięcie utrudnień dla rynku wewnętrznego (koordynacja: Estonia); PA Inno – Wykorzystanie 
potencjału Regionu w zakresie badań naukowych, innowacji i edukacji (koordynacja: Szwecja, 
Polska, Niemcy); PA SME – Promocja i wsparcie przedsiębiorczości i małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów ludzkich (koordynacja: 
Dania); PA Health – Zwiększenie działań na rzecz promocji i ochrony zdrowia, włączając aspekty 
społeczne (koordynacja: Partnerstwo Wymiaru Północnego w Dziedzinie Zdrowia Publicznego 
i Opieki Społecznej); PA Education – Rozwój innowacyjnej edukacji (koordynacja: Niemcy, Rada 
Nordycka w Szwecji); Działania horyzontalne: HA Spatial – Zachęcanie do korzystania z trans-
portu morskiego oraz planowania przestrzennego we wszystkich państwach Regionu, a także opra-
cowanie wspólnego podejścia do współpracy transgranicznej, w tym EMODNET (koordynacja: 
VASAB i HELCOM); HA Neighbours – Zwiększenie współpracy z krajami sąsiednimi (w stosunku 
do Regionu) w celu rozwiązania wspólnych problemów społecznych i ochrony środowiska w re-
gionie Morza Bałtyckiego (koordynacja: Turku, Hamburg, Rada Państw Morza Bałtyckiego (CBSS) 
– Sekretariat); HA Involve – Wzmocnienie nowoczesnych form zarządzania (multi-level governance) 
włączających społeczeństwo, biznes i naukę (koordynacja: Region Västerbotten i Kalmar, the Baltic 
Sea NGO Network); HA Climate – Łagodzenie i adaptacja do zmian klimatu (koordynacja: Rada 
Państw Morza Bałtyckiego (CBSS) – Sekretariat wspierany przez Komitet Sterujący).
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Trzy ogólne cele strategii sformułowano w następujący sposób:
Cel 1 – ocalenie morza w tym: Zapewnienie czystości wód Bałtyku; Ochrona 

ekosystemu morza; Zmniejszenie zanieczyszczenia przez transport morski; 
Lepsza współpraca między państwami i innymi partnerami.

Cel 2 – rozwój połączeń w regionie, w tym: Dobre połączenia transportowe; 
Stabilny rynek energetyczny; Rozwój współpracy w regionie; Współpraca w za-
kresie bezpieczeństwa i ochrony granic. 

Cel 3 – zwiększenie dobrobytu, w tym: Zwiększenie zaangażowania w rozwój 
wspólnego rynku; Wsparcie w realizacji celów Strategii Europa 2020; Zwiększenie 
globalnej konkurencyjności regionu; Adaptacja do zmian klimatycznych.

Strategia zapewnia zintegrowane ramy, które umożliwiają UE i państwom 
członkowskim określenie potrzeb i dostosowanie ich do dostępnych zasobów 
przez koordynację odpowiednich działań. Cele Strategii zostały sprecyzowane 
tak, aby móc w większym stopniu skoncentrować, a zarazem lepiej ukierunkować 
wspólne przedsięwzięcia. Wynika to m.in. z kryzysu gospodarczego i wiążącego 
się z nim ograniczenia środków na politykę spójności, potrzeby odzwierciedlenia 
celów strategii Europa 2020, konieczności uwzględnienia ewolucji polityk UE 
(w tym zwrócenie się ku koncentracji tematycznej)9. Należy jednak zaznaczyć, że 
w ramach Strategii nie jest wskazane tworzenie nowych instytucji, dostarczanie 
zewnętrznego finansowania, a jej rolą jest tylko spajanie i koordynowanie inicjatyw 
i działań. Strategia jest realizowana na podstawie środków w ramach dostępnych 
instrumentów finansowych Unii Europejskiej, pochodzących z budżetów narodo-
wych oraz środków pochodzących z międzynarodowych instytucji finansowych. 

Należy wskazać, że w nowej perspektywie finansowej 2014–2020 istotny będzie 
wkład krajowych programów wdrażanych w ramach funduszy strukturalnych. Wkład 
ten uwzględniać powinien różnice między regionami w państwach członkowskich 
i ich potrzeby w zakresie rozwoju. Znaczące możliwości realizacji celów Strategii 
Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego da promowanie regionalnej in-
teligentnej specjalizacji w ramach krajowych programów operacyjnych. W Polsce 
głównym programem wdrażającym inicjatywy inteligentnych specjalizacji będzie 
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, który również uwzględni wymogi doty-
czące przedsięwzięć powiązanych ze Strategią UE dla regionu Morza Bałtyckiego.

9 Raport Końcowy z badania ewaluacyjnego pn. Ocena współpracy beneficjentów PO IG  
z partnerami z państw Regionu Morza Bałtyckiego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 
Warszawa 19.12.2012, s. 19–21.
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2. Znaczenie inteligentnych specjalizacji w rozwoju regionalnym

Specjalizacja regionalna jest określona przez porównanie struktur gospodar-
czych regionów10. Inteligentna specjalizacja to z kolei element nowej polityki Unii 
Europejskiej. Zgodnie z jej ideą regiony muszą wykazać swoje mocne i słabe strony 
oraz rozwijać się ze szczególnym naciskiem na innowacje11. Dzięki inteligentnej 
specjalizacji regiony mogą koncentrować swoje zasoby na kilku kluczowych 
priorytetach. Innymi słowy, inteligentna specjalizacja oznacza identyfikowanie 
wyjątkowych cech i aktywów każdego kraju i regionu, podkreślanie przewagi 
konkurencyjnej oraz skupianie regionalnych partnerów i zasobów wokół wizji ich 
przyszłości ukierunkowanej na osiągnięcia12. 

Zarówno pojęcie regionalnych specjalizacji, jak i inteligentnych specjalizacji 
coraz częściej pojawiają się w dokumentach tworzonych przez instytucje Unii 
Europejskiej. W Strategii Europa 2020, a przede wszystkim we wchodzącej w jej 
skład inicjatywie „Unia Innowacji”, inteligentne specjalizacje zostały przedsta-
wione jako kluczowy element nowej polityki rozwoju innowacyjności, będący od-
powiedzią na obecne, poważne wyzwania gospodarcze przed którymi stoi Europa. 
W konsekwencji, w następnych komunikatach, stanowiskach i opracowaniach 
Komisja Europejska zachęca do tworzenia „regionalnych strategii innowacji na 
rzecz inteligentnych specjalizacji”, które mają zapewnić pełniejsze wykorzystanie 
potencjałów oraz wykorzystanie synergii między regionami, co umożliwi lepsze 
niż dotychczas wykorzystanie funduszy strukturalnych.

W Polsce inteligentne specjalizacje koncentrować się będą na wybranych 
dziedzinach nauki i obszarach gospodarki stanowiących potencjał rozwojowy 
kraju i regionów. Podstawą ich identyfikacji na poziomie krajowym będą takie 
dokumenty jak Program Rozwoju Przedsiębiorstw, który uwzględniać będzie 
wyniki badania Foresight technologiczny przemysłu w Polsce – InSight 2030, 

10 Doświadczenia i szanse regionów, „Przegląd Regionalny” nr 2, MRR, Departament 
Koordynacji Programów Regionalnych, MRR, Warszawa 2008, s. 31. 

11 Regionalne Specjalizacje odnoszą się do sektorów o strategicznym znaczeniu dla regionu, 
mają odpowiedni potencjał i zaplecze rozwojowe. Inteligentne Specjalizacje odnoszą się do sek-
torów innowacyjnych, przepływu wiedzy (możliwie duży udział B+R) oraz stosowania nowych 
rozwiązań technologicznych, stanowiących komplementarne uzupełnienie innych specjal-
izacji określonych w skali kraju i UE. Nie każda specjalizacja regionalna będzie jednocześnie 
specjalizacją inteligentną.

12 Strategie badawcze i innowacyjne na rzecz inteligentnej specjalizacji, s. 2, http://ec.europa.
eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/smart_specialisation_pl.pdf.
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a także Krajowy Program Badań13. Na poziomie regionalnym inteligentne specja-
lizacje wskazywać będzie strategia rozwoju województwa lub regionalna strategia 
innowacji. Wsparcie dla inteligentnych specjalizacji na poziomie krajowym będzie 
uwzględniać, co już wcześniej wskazano, przede wszystkim Program Operacyjny 
Inteligentny Rozwój 2014–2020. 

Koncepcja inteligentnej specjalizacji zakłada przede wszystkim podnoszenie 
innowacyjności i konkurencyjności na bazie potencjału endogenicznego regionów 
i w szczególności na branżach już w nich obecnych. Za pomocą nacisku na wyko-
rzystanie istniejącej wiedzy oraz wyspecjalizowanej działalności badawczo-roz-
wojowej dopasowanej do cech społeczno-gospodarczych danego obszaru, regiony 
będą mogły osiągnąć doskonałość w specyficznej dziedzinie i masę krytyczną 
umożliwiającą konkurowanie na arenie międzynarodowej14. 

Inteligentne specjalizacje dają regionom szerokie możliwości rozwoju. 
Pomagają osiągnąć wyższy wzrost gospodarczy a także lepiej dystrybuować środ-
ki publiczne związane z podnoszeniem innowacyjności gospodarki. W efekcie 
służą przemodelowaniu i ukierunkowaniu gospodarki, która pozwoli zwiększyć 
wartość dodaną oraz poprawi jej konkurencyjność. Wyznaczenie inteligentnych 
specjalizacji wykracza poza klasyczne inwestowanie w badania i rozwój oraz 
tradycyjne kreowanie potencjału innowacyjności, a różnice w wyznaczeniu ich 
strategii sprowadzają się m.in. do następujących wyróżników15:

 – inteligentna specjalizacja jest oparta na faktach, co oznacza, że w ramach jej 
wyznaczania uwzględnia się nie tylko typowe problemy badawcze i kwestie 
kwalifikacji, ale także wszystkie dostępne zasoby, tzn. lokalizację geogra-
ficzną, strukturę populacji, klimat, zasoby naturalne oraz kwestie związane 
z popytem, np. potrzeby społeczne, innowacje w sektorze publicznym,

 – decyzje dotyczące inteligentnych specjalizacji nie są podejmowane odgórnie, 
lecz wypracowane i wdrażane w ramach procesu dynamicznego, przy współ-
udziale przedsiębiorstw i innych podmiotów zainteresowanych jej wdraża-
niem,

13 Obecnie trwają spotkania konsultacyjne założeń podstawowych dokumentów odnoszących 
się do inteligentnych specjalizacji na poziomie krajowym, m.in. Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój 2014–2020. Więcej informacji na stronie www.poig.gov.pl/konsultacje-poir. 

14 Ibidem, s. 2. 
15 Smart Specialisation – the driver of future economic growth in Europe, „Panorama Interegio” 

2012, nr 44, s. 8.
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 – inteligentna specjalizacja daje możliwość wglądu w potencjalne korzyści wy-
nikające z przewagi konkurencyjnej a także działalność rynków oraz możli-
wości współpracy z innowatorami z pominięciem barier geograficznych,

 – wyznaczenie inteligentnych specjalizacji nie jest oparte na generowaniu nowej 
wiedzy, lecz wykorzystuje dotychczasową informację na temat technologii 
wdrażającej rozwiązania innowacyjne,

 – strategia inteligentnej specjalizacji skupia się na kilku najważniejszych prio-
rytetach, angażując środki w kilku najważniejszych obszarach i największych 
korzyściach,

 – celem typowania inteligentnych specjalizacji jest wykazanie zwycięskich sek-
torów lub technologii oraz stymulowanie ich rozwoju.

Należy podkreślić, że inteligentne specjalizację będą odgrywać istotna rolę 
w rozwoju regionalnym, a w szczególności w finansowaniu tego rozwoju. Dziś 
już wiadomo, że Unia Europejska planuje przeznaczyć w nowej perspektywie 
finansowej 2014–2020 ponad 3% PKB na badania i rozwój. Wzmocniona zostaje 
ponadto rola unijnych instrumentów wspierających ten kierunek rozwoju, m.in. 
funduszy strukturalnych, funduszy rozwoju obszarów wiejskich, programów na 
rzecz wspierania konkurencyjności, w szczególności przez położenie nacisku na 
wdrożenie inicjatyw związanych z inteligentnymi specjalizacjami.

3. Tworzenie makroregionalnej strategii inteligentnej specjalizacji 
w regionie Morza Bałtyckiego jako kluczowa potrzeba wzmac-
niania jego konkurencyjności 

Gospodarka obszaru Morza Bałtyckiego odznacza się strukturą opartą na 
małych i średnich przedsiębiorstwach. Szacuje się, że zapewniają one ok 70% 
wszystkich miejsc pracy w tym regionie. W zależności od obszaru, wyróżnić można 
takie, które odznaczają się dużą kreatywnością i silną tendencją do wprowadzania 
innowacji, jak i te, które są pod tym względem bierne. Wśród stref wzrostu, które 
dominują pod względem zapotrzebowania na innowacje wymienić można m.in. 
rozwój personelu i organizacji, edukację, zdrowie i integrację, energię, ochronę 
klimatu i środowiska, nowoczesne technologie, budownictwo oszczędzające za-
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soby, technologie komputerowe, klienci i rynki16. Kryzys światowy i ogólnoświa-
towa recesja, a także potrzeba podnoszenia wydajności gospodarki w obszarze 
Morza Bałtyckiego sprawiają, że konieczność oparcia działalności gospodarczej 
na innowacyjnych i nowatorskich rozwiązaniach staje się coraz wyraźniejsza. 

Jak wynika z badania ewaluacyjnego Ocena współpracy beneficjentów  
PO IG z partnerami z państw Regionu Morza Bałtyckiego17, główną motywacją do 
podejmowania współpracy z partnerami z regionu Morza Bałtyckiego w wypadku 
przedsiębiorców jest zdobycie nowych rynków zbytu, dążenie do wzrostu pozio-
mu przychodów w firmie oraz możliwość zdobycia nowego obszaru działalności 
firmy. Przedsiębiorcy współpracujący z partnerami zagranicznymi najczęściej 
funkcjonują w sekcji przetwórstwo przemysłowe, natomiast najczęstszym przed-
miotem współpracy jest wymiana handlowa18. 

Wspieranie innowacyjności to jeden z czołowych tematów podnoszenia 
konkurencyjności przedsiębiorstw obszaru Morza Bałtyckiego. Wśród takich 
potrzeb jak poprawa istniejących i rozwój nowych produktów i usług, działania 
udoskonalające, innowacje organizacyjne i społeczne pojawia się potrzeba specja-
lizacji w konkretnych branżach czy gałęziach gospodarki.

Wyznaczenie inteligentnych specjalizacji sprzyjające realizacji Strategii UE 
w regionie Morza Bałtyckiego powinno wynikać ze wspólnych, przejrzystych 
i stałych ram metodologicznych. Należy wskazać, że choć w wielu unijnych 
rekomendacjach pojawia się konieczność identyfikowania/posiadania inteligent-
nych specjalizacji w regionach, to jak do tej pory nie zostały w pełni utworzone 
konkretne instrumenty i jednoznaczne metodologie służące temu celowi. W maju 
2012 roku grupa ekspertów opracowała na zlecenie Komisji Europejskiej szkico-
wą wersję przewodnika dotyczącego inteligentnych specjalizacji, prezentującego 

16 Kwalifikacje i innowacje, współpraca i kluczowe działania dla małych i średnich 
przedsiębiorstw w regionie Morza Bałtyckiego, Quick BSRR, Hamburg, 2012.

17 Badanie ewaluacyjne Ocena współpracy beneficjentów PO IG z partnerami z państw Regionu 
Morza Bałtyckiego, wykonawca: REGIO GROUP sp. z o.o. oraz CASE – Doradcy sp. z o.o.,  
na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, grudzień 2012.

18 Wśród korzyści jakie daje współpraca w ramach realizacji strategii dla regionu Morza 
Bałtyckiego (w szczególności w projektach flagowych) wymienia się: nawiązanie szerszej sieci 
kontaktów z partnerami w regionie; zapewnienie trwałości projektu (większe możliwości zdobycia 
finansowania na kontynuację czy rozwój projektu); możliwość upowszechniania rezultatów pro-
jektu; dodatkową promocję projektu; internacjonalizację podmiotu (zwłaszcza przedsiębiorstwa); 
wymianę doświadczeń, pozyskanie nowej wiedzy; synergię działań przez możliwość łączenia po-
jedynczych projektów (np. w jeden projekt flagowy).
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m.in. etapy budowy strategii na rzecz inteligentnych specjalizacji19. Jak wskazują 
jednak sami autorzy, stanowi on raczej podsumowanie obecnego stanu wiedzy 
w tym temacie, nie zaś podręcznik podający gotowe rozwiązania. W Polsce 
natomiast, zagadnienie inteligentnych specjalizacji nie doczekało się dotychczas 
całościowego i systemowego, metodologicznego podejścia. W zależności od 
instytucji i szczebla zajmującego się ich wyznaczaniem (krajowy vs. regionalny), 
spotyka się zróżnicowane podejście do kwestii metodologicznych20. 

Choć na podstawie dostępnych materiałów zagranicznych i krajowych nie 
można obecnie otrzymać definicji i praktycznych narzędzi dotyczących wyzna-
czania inteligentnych specjalizacji dla regionów, m.in. leżących w obszarze Morza 
Bałtyckiego, to można co najwyżej wymienić następujące, powiązane z sobą, 
zasady, uwarunkowania, sprzyjające procesowi tworzenia makroregionalnej 
strategii inteligentnej specjalizacji. Są to m.in.:
1. Wykorzystanie wewnętrznych/lokalnych źródeł wiedzy w poszczególnych re-

gionach Morza Bałtyckiego. Wyznaczeniu inteligentnych specjalizacji muszą 
towarzyszyć znaczące zasoby wiedzy znajdującej się w danych regionach, 
w danych dziedzinach i pochodzącej zarówno od przedsiębiorców, instytucji 
otoczenia biznesu, jak i przede wszystkim ze sfery nauki. Nie można roz-
wijać inteligentnych specjalizacji w dziedzinach, w których nie specjalizują 
się miejscowe uczelnie wyższe i ośrodki transferu wiedzy. Musi następować 
wewnętrzny przepływ wiedzy z rodzimych szkół wyższych i ośrodków na-
ukowo-badawczych do przedsiębiorstw funkcjonujących na danym obszarze.

2. Struktura potencjału innowacyjnego. Rozwój inteligentnych specjalizacji 
musi doprowadzić do pojawienia się innowacyjnych produktów na rynku 

19 D. Foray, J. Goddard, X.G. Beldarrain, M. Landabaso, P. McCann, K. Morgan, C. Nauwelaers, 
R. Ortega-Argilés, Guide on regional/national Research and Innovation Strategies for Smart 
Specialisation, European Commission, May 2012. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3pguide;jsessioni
d=zhjjSLlLjmr7Kfc6LhM2TT1LnmQQ prjnvRppcnlL3Mnm FDx74Dln!948003041!1380459979384.

20 Wśród opracowań o charakterze naukowo-badawczym na uwagę zasługują co najmniej dwa, 
tj. wykonane pod koniec kwietnia 2012 r. na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, pod 
przewodnictwem prof. SGH H. Godlewskiej-Majkowskiej, Opracowanie dotyczące określenia 
potencjałów rozwojowych 16 polskich województw, którego jedną z części jest propozycja pomiaru 
konkurencyjności gospodarek regionalnych, polegająca na identyfikacji (na poziomie województw, 
na podstawie działów, grup lub klas PKD) najbardziej konkurencyjnych obszarów gospodarki oraz 
obecnie powstające na potrzeby Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych, pod kierownictwem 
prof. UwB dr hab. M. Proniewskiego, Badanie potencjałów i specjalizacji polskich regionów, które 
w szczególności dotyczy badań obszarów wzrostu i innowacji regionów oraz specjalizacji ich 
gospodarek.
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lub przynajmniej do znaczącego udoskonalenia sposobu ich wytwarzania. 
W regionach Morza Bałtyckiego powinno się poszukiwać rozwiązań indywi-
dualnych i unikatowych. Równocześnie zaprzeczeniem stają się idee i ambicje 
regionów w dążeniu do technologii wszechstronnego zastosowania.

3. Koncentracja i odpowiednia masa krytyczna. Nie powinno się wybierać zbyt 
wielu obszarów specjalizacji, aby uniknąć nadmiernego rozproszenia kierun-
ków rozwoju regionów i towarzyszących im narzędzi wsparcia. 

4. Niepowtarzalność/indywidualność. Wybrane obszary specjalizacji będą inteli-
gentne tylko wtedy, gdy zamiast bezkrytycznego naśladownictwa specjalizacji 
innych regionów będą wyróżniać regiony Morza Bałtyckiego. 

5. Komplementarność na poziomie regionów obszaru Morza Bałtyckiego. 
Unikatowe specjalizacje poszczególnych regionów powinny w sposób syner-
giczny uzupełniać się. Doprowadzić to może do zwiększenia konkurencyjność 
UE wobec państw zewnętrznych. Wytyczna ta wskazuje na potrzebę koordy-
nacji na poziomie unijnym, krajowym oraz regionalnym.

Podsumowanie

Podsumowując należy podkreślić, że region Morza Bałtyckiego zalicza się 
do ścisłej czołówki państw Unii Europejskiej, które odznaczają się wysokim 
poziomem wykształcenia kadr, dynamiką wzrostu nakładów na B+R, obecnością 
liczących się ośrodków naukowych i technologicznych. Strategia dla regionu 
Morza Bałtyckiego powinna przyczynić się do rozwiązania istotnych problemów 
środowiska naturalnego europejskiego morza wewnętrznego oraz w poprawy dy-
namiki rozwoju gospodarczego obszarów nad nim położonych. Dla realizacji celów 
Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego ważne powinno być 
wyznaczanie i promowanie regionalnych inteligentnych specjalizacji. Te natomiast 
powinny wynikać ze wspólnych, przejrzystych i stałych ram metodologicznych.

Należy także wskazać, że proces poszukiwania i wyboru inteligentnych spe-
cjalizacji w regionie Morza Bałtyckiego powinien być oparty przede wszystkim 
na wiedzy i doświadczeniu rynkowym rodzimych przedsiębiorców, nie zaś na 
usługach firm doradczych. W innym wypadku istnieje ryzyko zawłaszczenia tego 
procesu przez grupy nacisku lub wyboru rozwiązań niedających się zrealizować 
w warunkach rynkowych. Postulat ten jednak rzadko można zrealizować współ-
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pracując wyłącznie z pojedynczymi przedsiębiorstwami. Potrzebne jest natomiast 
włączenie w ten proces grup przedsiębiorstw (klastry, stowarzyszenia, izby) oraz 
uczelni – o ile rzeczywiście mają one kontakt z przedsiębiorstwami. 
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Streszczenie

Region Morza Bałtyckiego UE liczy 85 milionów mieszkańców (czyli 17 procent 
populacji UE) w ośmiu krajach tj. Szwecji, Danii, Estonii, Finlandii, Niemczech, Łotwie, 
Litwie i Polsce. Istnieje zatem wyraźna potrzeba połączenia sił we współpracy na rzecz 
wzmocnienia potencjałów gospodarczych tego obszaru. Strategia UE dla Regionu Morza 
Bałtyckiego ma na celu zebranie takich inicjatyw z różnych sektorów, które promować 
będą współpracę pomiędzy partnerami. Wzmocnienie spójności i konkurencyjności 
gospodarczej wymaga mocniejszych powiązań między zainteresowanymi stronami 
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z sektora badań naukowych, innowacji i przemysłu. Regiony i uczelnie wyższe powinny 
współpracować w całym makroregionie Morza Bałtyckiego, tak by stał się on wzorem 
dla sieci inteligentnej specjalizacji. W artykule poruszone zostaną kwestie dotyczące 
wyznaczania inteligentnych specjalizacji, a także możliwości współpracy między 
regionami Morza Bałtyckiego na rzecz wzmacniania makroregionalnej gospodarki.

The importance of smart specialization in the economic development 
of the Baltic Sea region

Summary

The EU Baltic Sea Region counts 85 million inhabitants (17 percent of EU population) 
and eight countries (Sweden, Denmark, Estonia, Finland, Germany, Latvia, Lithuania 
and Poland) which share common features and challenges. Hence there is a clear need 
for joining forces and working in cooperation. The Strategy aims at bringing together 
initiatives in different sectors as well as promoting cooperation between stakeholders 
in the Baltic Sea Region. Strengthen economic cohesion and competitiveness there 
must be stronger links between research, innovation and industry stakeholders. Regions 
and universities should co-operate across the whole Baltic Sea macro-region to make it 
a model of smart specialisation networks.

Translated by Magdalena Kogut-Jaworska
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Klaster jako rdzeń interesariuszy  
wpływający na zmiany w regionie

Wprowadzenie

celem artykułu jest ukazanie roli klastrów jako struktur, które stanowią pod-
stawę budowania powiązań sieciowych integrujących grupy interesariuszy. 

Odpowiednie zarządzanie klastrem, ukierunkowane na integrację interesariuszy 
i zwiększanie efektywności wymiany wiedzy oraz procesów innowacyjnych, 
wpływa na uczestników sieci współpracy, a także kształtuje zmiany gospodarcze 
w regionie. W niniejszym artykule zaprezentowano dlatego zagadnienia związane 
ze współczesnym postrzeganiem klastrów, teorią interesariuszy oraz wymiarami 
oddziaływania klastra na gospodarkę regionu.

1. Klastry we współczesnej gospodarce

Klastry (grona) nie są nowymi strukturami (japońskie struktury klastrowe 
pojawiły się już w XVII wieku), jednak ich rozwój w ostatnich dekadach świadczy 
o wzroście znaczenia powiązań klastrowych w budowaniu konkurencyjności 
i innowacyjności przedsiębiorstw. Teoretyczne aspekty funkcjonowania klastrów 
zostały szeroko opisane w literaturze, zarówno krajowej, jak i zagranicznej. Ich rola 
w kreowaniu innowacyjnej gospodarki jest bezsporna – są naturalną odpowiedzią na 
charakter procesów innowacyjnych, które przez swoją wielokierunkową oraz mul-
tidyscyplinarną specyfikę, wymuszają różnego rodzaju partnerstwo i współpracę.
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W literaturze przedmiotu funkcjonuje wiele klasyfikacji klastrów. Ze 
względu na strukturę organizacyjną, wyróżnia się grona zbliżone do włoskich 
dystryktów (z dominacją małych i średnich przedsiębiorstw), typu hub-and-spoke 
(oparte na współpracy wielkich lokalnych korporacji powiązanych z grupą MSP) 
oraz klastry satelitarne (oparte na sektorze MSP, który uzależniony jest od przed-
siębiorstw zewnętrznych)1.

W opracowaniach dotyczących benchmarkingu klastrów w Polsce często 
stosowane jest kryterium modelu rozwoju klastra, według którego rozróżnia się:
1. Model włoski – charakteryzujący się dominacją wyspecjalizowanych małych 

i średnich firm, brakiem sformalizowanej struktury i powiązań kapitałowych 
między członkami klastra, brakiem wyodrębnionej struktury zarządzającej; 
klaster wzorowany na tradycji sieci rzemieślniczych i bliskich związkach 
rodzinnych, opartych na zaufaniu.

2. Model duński – bazujący na czołowej roli brokerów sieciowych (koordy-
natorów, menedżerów klastrów), nie tylko identyfikujących potencjalnych 
członków, motywujących ich do współpracy, ale także podejmujących nowe 
inicjatywy ukierunkowane na budowę i rozbudowę sprawnego partnerstwa 
w strukturze klastra, projektowanie i wdrażanie strategii klastra.

3. Model holenderski – będący zmodyfikowaną wersją modelu duńskiego i eks-
ponujący rolę współpracy z instytucjami naukowymi i badawczo-rozwojo-
wymi w koordynacji prac brokera sieciowego oraz aktywną politykę rządu.

4. Model amerykański – stanowiący przykład ścisłej współpracy dużych przed-
siębiorstw, często o dominującej pozycji, powiązanych hierarchicznie, z dużą 
liczbą małych i średnich firm2.

Omawiając klastry w kontekście współczesnej gospodarki, należy mieć 
na uwadze paradygmat rozwoju gospodarczego opartego na innowacyjności. 
Istotne zatem jest rozpoznanie, jaką rolę powiązania klastrowe pełnią w procesie 
innowacyjnym, który przez R. Griffina interpretowany jest jako proces opraco-
wania, stosowania, uruchomiania, rozwijania twórczej idei oraz kreowania jej 
dojrzewaniem i upadkiem3.

1 Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości, Warszawa 2005, s. 82.

2 Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2012, red. J. Hołub-Iwan, raport PARP, Warszawa 
2012, s. 191.

3 R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2000, s. 659.
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Procesy innowacyjne są skomplikowane, ponieważ bierze w nich udział wie-
le elementów. Między poszczególnymi fazami procesu zachodzi wiele interakcji 
związanych z relacjami popytowo-podażowymi oraz z oddziaływaniem otoczenia 
na organizację. Próbą odzwierciedlenia natury procesów innowacyjnych są mo-
dele procesów innowacyjnych, które opierają się na przedstawieniu zależności 
zachodzących między poszczególnymi fazami procesu. 

Wymieniane często w literaturze modele liniowe – popytowy, inaczej 
ciągnięty przez rynek (market-driven model) i podażowy, czyli pchany przez 
naukę (technology-led model model)4, które ukazują innowację jako wynik se-
kwencyjnego procesu, nie oddają w pełni natury procesów innowacyjnych i są 
obecnie uznawane za nieaktualne5. Bardziej współczesne podejście popularyzuje 
modele interakcyjne, w których położony jest nacisk na wpływ zarówno rynku, 
jak i technologii, na różne etapy (fazy) procesu innowacyjnego. Ponadto silny 
rozwój japońskich korporacji, których sukces oparty był na pracy zespołowej 
pracowników integrującej równolegle różne elementy procesu innowacyjnego, 
jak na przykład sfera B+R, projektowanie, współpraca z wiodącymi klientami czy 
integracja z dostawcami, przyczynił się do propagowania modelu zintegrowanego. 
Obecnie podkreśla się rosnące znaczenie modelu sieciowego, uwzględniające 
sieciowe powiązania między elementami procesu. W modelu tym przedsiębior-
stwo korzysta nie tylko z własnych zasobów innowacyjnych, ale w znaczącym 
stopniu posiłkuje się zasobami zewnętrznymi uzyskanymi przez alianse, umowy 
i kontakty z innymi organizacjami6.

Model sieciowy można bez problemu zaimplementować do struktury 
klastrowej, ponieważ ich podstawy funkcjonowania są zbieżne – zakładają 
wielopłaszczyznowe więzi między aktorami procesów, których przedmiotem są 
zależności związane z pozyskiwaniem, kontrolą i wykorzystywaniem zasobów7. 
Niemniej jednak powiązania klastrowe można również przenieść na płaszczyznę 
modelu sprzężonego (rys. 1) i zintegrowanego (rys. 2), jeżeli poszczególne etapy 

4 Por. A. Pomykalski. Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2001, s. 37.

5 Por. A.H. Jasińki Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa 
2006 s. 13; D. Smith, Exploring innovation, McGraw-Hill Education, Berkshire 2006, s. 119–127.

6 J. Markiewicz, Instytucje otoczenia biznesu. Rola w kształtowaniu innowacyjności sektor 
MSP w województwie zachodniopomorskim, WNUS, Szczecin 2010, s. 25–27.

7 Por. J. Benson. A framework for policy analysis, w: Interorganisational coordination, red. 
D. Rogers, D. Whiten, Iowa University Press, Ames 1982, s. 137.
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procesu innowacyjnego potraktowane zostaną jako obszary, na które wpływają 
różne podmioty związane z klastrem (tworzenie łańcucha wartości) lub jako fazy 
wspólnego projektu realizowanego przez klaster. 

Rys. 1. Powiązanie klastrowe w kontekście sprzężonego modelu innowacji
Źródło: opracowanie własne na podst. D. Smith, Exploring innovation, McGraw-Hill Education, 

Berkshire 2006, s. 122.

Rys. 2. Powiązanie klastrowe w kontekście modelu zintegrowanego
Źródło: opracowanie własne na podst. D. Smith, Exploring innovation, McGraw-Hill Education,  

Berkshire 2006, s. 123.
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Niezależnie od rodzaju klastra oraz branży (czy też łańcucha wartości inte-
grującego podmioty), wymienia się następujące korzyści dla jego uczestników:
a) wymiana wiedzy;
b) zacieśnianie współpracy, zarówno formalnej, jak i nieformalnej;
c) efekt synergii w wymiarze:
 – dostępu do zasobów i ich wykorzystania, co przekłada się na wspólną ofertę 

rynkową,
 – marketingu i PR,
 – negocjacji z dostawcami produktów i usług,
 – kreowania wiedzy i innowacji;

d) poprawa pozycji konkurencyjnej i innowacyjnej;
e) internacjonalizacja;
f) edukacja pracowników;
g) wpływ na otoczenie przez:
 – reprezentowanie interesów firm w klastrze wobec innych podmiotów,
 – włączanie do sieci współpracy różnych aktorów procesów gospodarczych i in-

nowacyjnych,
 – możliwość kreowanie wizerunku danej branży,
 – lobbing w zakresie polityki regionalnej i/lub krajowej.

Porter – twórca teorii klastrów – podkreśla znacznie gron w podnoszeniu 
konkurencyjności należących do niego firm. Zwraca uwagę na możliwość szyb-
szego reagowania na potrzeby klientów, integrowania dostawców i nabywców 
przez bliskość geograficzną, a także wdrażania innowacji8. 

2. Klastry a istota interesariuszy

Koncepcja sieci w sposób uniwersalny odzwierciedla różnorodne struktury 
klastrów, które reagując na zmiany w otoczeniu, elastycznie dobierają partnerów 
do współpracy. W wielu opracowaniach często upraszcza się schemat struktury 
klastrowej, posługując się koncepcją potrójnej helisy, która zakłada warunek 
współpracy trzech grup podmiotów: przedsiębiorstw, sfery B+R oraz władzy 
publicznej. Wymienia się również grupy podmiotów, które tworzą klastrową sieć 

8 M.E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 276.
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wartości. Na przykład M. Frankowska i W. Downar9 wymieniają następujące 
grupy podmiotów grona:
1. Przedsiębiorstwa, które są najistotniejszą grupą podmiotów klastra.
2. Jednostki B+R, tj. instytuty badawczo-rozwojowe, laboratoria, które dostar-

czają zaawansowaną wiedzę i innowacyjne rozwiązania.
3. Instytucje edukacyjne, tj. szkoły wyższe, średnie i zawodowe.
4. „Dostawcy kapitału”, czyli instytucje finansowe, banki bądź inwestorzy, 

którzy są źródłem kapitału dla nowych przedsięwzięć, to również podmioty 
dystrybuujące fundusze publiczne i europejskie, po które mogą wnioskować 
klastry.

5. Podmioty władzy publicznej, to odpowiednie podmioty na szczeblach lokal-
nych, regionalnych lub krajowych, które tworzą i realizują politykę dotyczącą 
inwestycji publicznych, prawa i innych ważnych aspektów wpływających na 
funkcjonowanie podmiotów klastrowych.

6. Instytucje otoczenia biznesu (IOB), tj. przedsiębiorstwa, organizacje, insty-
tucje samorządowe, które świadczą usługi na rzecz podmiotów klastrowych.

7. Organizacja zarządzająca klastrem lub koordynująca podmioty klastrowe.
Wyniki badań dotyczących rozwoju klastrów w Polsce10 pokazują, że często 

do współpracy gron z sektorem B+R, czy też jednostkami samorządu terytorialne-
go, nie dochodzi lub jej natężenie nie jest wystarczające. Przyczyn takiej sytuacji 
jest wiele, chociażby brak silnej jednostki badawczo-rozwojowej związanej z daną 
branżą w regionie lub brak zainteresowania współpracą ze strony władz publicz-
nych. Specyfika niektórych sektorów sprawia jednak, że grupy wchodzące w skład 
klastrowej sieci podmiotów mogą być rozumiane bardzo szeroko. Przykładem 
mogą być sektory kreatywne, które w literaturze są różnorodnie definiowane11. 
Aby zrozumieć ich charakter, warto przybliżyć składowe, których współistnienie 
warunkuje rozwój sektorów kreatywnych – rysunek 3.

9 Tworzenie wartości w klastrze, red. M. Frankowska, PARP, Warszawa 2012, s. 29–30.
10 Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2012, red. J. Hołub-Iwan, raport PARP, Warszawa 

2012; A. Sosnowska, S. Łobejko. Efektywny model funkcjonowania klastrów w skali kraju i re-
gionu, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2007.

11 Dla przykładu Richard Florida definiuje w kategoriach zawodów, John Howkins w katego-
riach sektorów, UNCTAD podkreśla znaczenie kreatywności i kapitału intelektualnego jako pod-
stawowego nakładu.
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Rys. 3. Kwiat przemysłów kreatywnych
Źródło: Kreatywne partnerstwa jako czynnik wspierający innowacyjność Szczecina,  

J. Markiewicz, wystąpienie zaprezentowane podczas Międzynarodowej Konferencji 
Biznes Kreatywność Kultura, Wyzwania dla polityki regionalnej, Szczecin 2012,  
23 listopada 2012.

Zaprezentowany kwiat przemysłów kreatywnych prezentuje obszary, które 
na płaszczyźnie rynkowej (przez ludzi, firmy i instytucje) tworzą przemysły kre-
atywne. Zróżnicowanie tych obszarów pozwala zrozumieć, jak szeroko traktować 
można grupę interesariuszy klastra sektorów kreatywnych. 

Interesariusze to każda grupa lub jednostka, która może oddziaływać lub jest 
przedmiotem oddziaływania w dążeniu do osiągania celów przedsiębiorstwa12. 
Można wyróżnić interesariuszy wewnętrznych (pracownicy, akcjonariusze, rada 
nadzorcza) oraz zewnętrznych (klienci, władza publiczna, grupy szczególnych 
interesów, media, związki zawodowe, instytucje finansowe, konkurenci)13. Stosując 
podobną klasyfikację w odniesieniu do klastra, należy przyjąć, że do grona intere-
sariuszy wewnętrznych zaliczane będą przede wszystkim firmy tworzące klaster, 
w tym firma-lider lub podmiot powołany do koordynacji. Warto podkreślić, że 
firmy tworzące klaster rozumiane są jako te, które w sposób świadomy (jednak 
niekoniecznie sformalizowany) tworzą strukturę klastrową i kooperują na rzecz 
określonego celu. Stanowią one rdzeń interesariuszy, który włącza do sieci i w róż-
nym stopniu angażuje do współpracy podmioty z grupy zewnętrznych interesa- 
 

12 R.E. Freeman, Strategic management. A stakeholder approach, Boston 1984, s. 25.
13 J.A.F. Stoner, E.R. Freeman, D.R. Gilbert, Kierowanie, PWE, Warszawa 1999, s. 80–81.
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riuszy. Tę grupę podzielić można, nawiązując do charakterystyki otoczenia firmy, 
na interesariuszy zewnętrznych bliższych (związanych z daną branżą lub danym 
regionem) i dalszych (niezwiązanych z branżą lub spoza regionu) – rysunek 4.

Rys. 4. Charakterystyka interesariuszy klastra
Źródło: opracowanie własne.

Powyższa charakterystyka interesariuszy pozwala na uniwersalne usyste-
matyzowanie grup interesariuszy niezależnie od branży, w której działa dany 
klaster oraz specyfiki regionu, w którym funkcjonuje. Warto ponownie przyto-
czyć przykład przemysłów kreatywnych, które, kreując wartości w wymiarze 
ekonomicznym, społecznym i artystycznym, angażują tym samym szerokie 
spektrum interesariuszy: indywidualne jednostki (artyści, ludzie kreatywni), 
firmy, instytucje kultury, instytucje edukacyjne i B+R, władza samorządowa, 
organizacje pozarządowe, lokalna społeczność itp. Sektory kreatywne mogą mieć 
różną specyfikę (filmową, internetową, teatralną, marketingową itp.), a ta z kolei 
przekłada się na rodzaj firm zaangażowanych w rdzeń klastra oraz interesariuszy 
zewnętrznych bliższych.
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3. Klaster jako agent zmian w regionie

Jak już wspomniano wcześniej, klastry przyczyniają się do wymiany wiedzy 
między uczestnikami grona, traktowanej jako podstawowy zasób współczesnej 
gospodarki. Zaangażowanie firm z danej branży w struktury klastrowe oraz 
włączanie do sieci współpracy poszczególnych interesariuszy, jak jednostki 
samorządu terytorialnego, sferę B+R czy instytucje otoczenia biznesu powoduje, 
że klastry stają się swoistym akceleratorem wiedzy, czyli obszarem największego 
natężenia sieci zależności w procesach wymiany informacji, umożliwiającym 
generowanie nowej wiedzy i jej dyfuzję, co zaprezentowano na rysunku 5.

Rys. 5.  Klaster jako akcelerator wiedzy w procesach wymiany informacji między inte-
resariuszami

Źródło: opracowanie własne.

Akumulacja i akceleracja wiedzy przez klastry sprawia, że stają się one 
jednym z istotnych czynników rozwoju gospodarczego regionów. Ich wpływ na 
gospodarkę przez angażowanie i oddziaływanie na różnych interesariuszy może 
być rozpatrywany w czterech wymiarach:
 – rynkowym,
 – politycznym,
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 – badawczo-rozwojowym,
 – społecznym.

Poszczególne obszary oddziaływania wymieniono na rysunku 6.

Rys. 6.  Wymiary oddziaływania klastra na gospodarkę regionu
Źródło: opracowanie własne.

Tak rozumiane oddziaływanie klastrów pozwala stwierdzić, że powinny 
one być postrzegane jako główni kreatorzy zmian gospodarczych w regionie. 
Szczególną uwagę klastrom powinny poświęcić zwłaszcza władze regionu, których 
celem jest odpowiednie zaplanowanie, a następnie realizacja polityki gospodarczej 
na danym obszarze. Decydenci powinni traktować klastry jako podstawowe ciała 
opiniujące i doradcze przy tworzeniu dokumentów strategicznych oraz realizacji 
przedsięwzięć progospodarczych.
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Skuteczne wywieranie wpływu na gospodarkę regionu wymaga odpowied-
niego zaplanowania narzędzi i instrumentów. W procesach innowacyjnych pod-
kreśla się rolę tzw. wiodących użytkowników14 – firm, organizacji i pojedynczych 
osób, których zapotrzebowanie na określone produkty znacznie wykracza poza 
standardy branżowe, przez co znacznie wyprzedzają dany trend, dlatego należy 
uznać ich za ważne źródło innowacji, zwłaszcza tych o charakterze przełomo-
wym. Odwołując się do kwestii wiodących użytkowników, należy stwierdzić, że 
klastry powinny być postrzegane jako wiodący odbiorcy polityki gospodarczej 
danego regionu.

Podsumowanie

W artykule opisano rolę klastrów w zwiększaniu efektywności procesów 
innowacyjnych, które są jednym z głównych czynników determinujących współ-
czesną gospodarkę. Omówiono również struktury klastrowe w odniesieniu do 
teorii interesariuszy, prezentując uniwersalną charakterystykę grup interesariuszy 
powiązań klastrowych. Ponadto wskazano, że akceleracja wiedzy oraz angażowa-
nie do sieci różnych aktorów regionalnej gospodarki sprawia, że klastry oddziałują 
na cztery strategiczne wymiary otoczenia gospodarczego: rynek, społeczność, 
sferę B+R oraz politykę. Tak rozumiane oddziaływanie klastrów pozwala 
stwierdzić, że powinny one być postrzegane jako główni kreatorzy/agenci zmian 
gospodarczych w regionie.
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Streszczenie

Artykuł podejmuje temat roli klastrów w procesach innowacyjnych, które są 
kluczowe dla gospodarczego rozwoju regionów. Posłużono się teoretycznym ujęciem 
interesariuszy oraz modelami procesów innowacyjnych, które zaprezentowano  
w kontekście klastrów tworzących sieci powiązań i interakcji pomiędzy różnymi aktorami 
sceny innowacji. Dzięki temu możliwe było przedstawienie klastrów jako ważnego agenta 
zmian w regionie oraz obszarów ich oddziaływań.

Cluster as a core of stakeholders influencing changes in a region

Summary

The article sets out to explore the role of clusters in enhancing innovation 
processes which are crucial for the economic development of regions. The paper presents 
the theoretical approach to stakeholders and models of innovation processes which were 
adapted to fit the specific of clusters creating network links and interactions between 
various actors of innovation scene. As the result the role of clusters as an important change 
agents in regions was proposed and main areas of clusters’ influences were indicated.

Translated by Joanna Markiewicz
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Inwestycje duńskie w problematyce społecznie 
odpowiedzialnego biznesu

Wprowadzenie

szczególne znaczenie inwestycji zagranicznych w problematyce społecznej 
odpowiedzialności biznesu potwierdza wielu badaczy tych zjawisk, jedno-

myślnie uznając inwestorów zagranicznych za podstawowy nośnik określonych 
zasad CSR do regionów1. 

Dania, aspirująca do bycia awangardą społecznej odpowiedzialności2, pla-
suje się na 16 pozycji w Polsce pod względem skumulowanej wartości inwestycji, 
stanowiąc około 2,5% podstawowego kapitału zagranicznego w kraju ogółem 
(około 12,2 mld zł). 

Inwestycje duńskie w województwie zachodniopomorskim w roku 2008 
w porównaniu z 2000 rokiem przyrosły najwięcej, bo aż sześciokrotnie. Aktualnie 
ich skumulowana wartość w regionie jest najwyższa i sięga około 600 mln zł, 
a zważywszy na obrany kierunek promocji gospodarczej regionu, perspektywy 
ich dalszego napływu są obiecujące3. 

1 Zob. np.: M. Poniatowska-Jakich, J. Nakonieczna, N. C. Smith, G. Lenssen, R.W. Griffin 
i inni. 

2 Ranking krajów według ich zaangażowania w CSR (Responsible Competitiveness Index, 
RCI) klasyfikuje Danię na drugiej pozycji. Zob.: S. Zadek, A. MacGillivray, Editor, The state 
of responsible competitiveness 2007: making sustainable development count in global markets, 
AccountAbility, July 2007, www.globalissues.org.

3 Dane US w Szczecinie.
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W zawiązku z powyższym nie wydaje się przesadą określanie 
Zachodniopomorskiego przez samych Duńczyków jako małej Danii lub najbar-
dziej duńskiego regionu w Polsce, a przenikanie do województwa duńskiego 
modelu prowadzenia społecznie odpowiedzialnego biznesu staje się faktem.

W artykule postawiono za cel prezentację duńskiego podejścia do społecznie 
odpowiedzialnych zachowań w organizacjach na gruncie doświadczeń woje-
wództwa zachodniopomorskiego. Zastosowanymi tu metodami badawczymi są 
indukcja i dedukcja, oparte na obiektywnych zależnościach jakie istnieją między 
tym co jednostkowe, szczególne i ogólne oraz analiza i synteza, dzielące przedmiot 
badań na jego części składowe i odtwarzające z powrotem jego całość, uzyskując 
wiedzę o ogóle badanego przedmiotu4. Ponadto inspirację czerpano z oficjal-
nych statystyk (ilościowa analiza danych US w Szczecinie), materiałów Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości, Danish Business Authority (analiza dokumentacji), 
spotkań z duńskimi inwestorami, wizyty studyjnej w instytucjach wdrażających 
CSR w Danii (obserwacja bezpośrednia, pośrednia, jawna i ukryta) oraz krajowej 
i zagranicznej literatury przedmiotu. W artykule odwołano się także do szczególne-
go wariantu monograficznej metody jakościowej jakim jest studium jednostkowego 
przypadku (tzw. analiza indywidualnych przypadków lub case study)5.

1. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

Przemiany marketingowej koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem zaini-
cjowały na przełomie lat 60. i 70. XX wieku filozofię marketingu społecznego, 
polegającą na zaspakajaniu potrzeb, rynków docelowych w sposób bardziej efek-
tywny niż konkurenci, przy jednoczesnym poszanowaniu dobrobytu konsumenta 
i społeczeństwa. Marketing społeczny stał się przyczynkiem do zmiany sposobu 
postrzegania i rozumienia roli przedsiębiorstw w społeczeństwach różnych  
 

4 J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Śląsk, Katowice 2005, s. 78–79, 
81–82.

5 Zob.: M. Woźniak-Miszewska, Inwestycje duńskie jako nośnik praktyk społecznie odpowie-
dzialnego biznesu. Doświadczenia zachodniopomorskie, mat. pokonferencyjne Przedsiębiorczość 
na Pomorzu Zachodnim. Prawo, ekonomia, języki, Wydział Filologiczny Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Urząd Miasta Szczecin, 21–23.11.2014, Szczecin. 
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państw, wymagając od ich polityk marketingowych wyważenia między zyskiem, 
zaspakajaniem wymagań konsumenta a interesem publicznym6.

Dynamiczny rozwój koncepcji zaowocował zaznaczaniem się w marketingu 
społecznym nurtu określanego jako społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw 
lub biznesu (CSR – corporate social responsibility), opartego na angażowaniu się 
firmy w inicjatywy na rzecz otoczenia i wprowadzania do zarządzania elementów 
o charakterze społecznym i socjalnym, które nie generują bezpośrednio zysku, 
ale pośrednio wpływają na sukces przedsiębiorstwa7, z jednoczesnym poszanowa-
niem środowiska naturalnego, społeczeństwa oraz pracowników firmy.

Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest doktryną, która stale 
ewoluuje, a z jej różnorodności wykształciły się odmienne ujęcia zjawiska. 
Aktualnie uważa się, że CSR jest odpowiedzią biznesu na wyzwania koncepcji 
zrównoważonego rozwoju8. W uniwersalny sposób można ją zdefiniować9 jako 
nurt w ramach koncepcji marketingu społecznego, uwzględniający w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem/regionem/przedsięwzięciem dodatkowo szeroko rozumiane 
interesy interesariuszy mikro, mezo-, makro- i megaotoczenia (pracownicy, 
środowisko, społeczeństwo), generujące określone koszty krótkookresowe, lecz 
wpływające pozytywnie na długookresowe wyniki przedsiębiorstwa/regionu/ 
 
 

6 Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Felberg SJA, Prentice-Hall 
International Inc., Warszawa 1999, s. 25–26.

7 A. Knapik, Porównanie podstaw i praktyk firm polskich, węgierskich i słowackich w za-
kresie społecznej odpowiedzialności biznesu, w: Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki,  
red. D. Fatuła, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Wyd. AFM, Kraków 2006, s. 211.

8 Przez zrównoważony rozwój rozumie się rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje 
proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem rów-
nowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwa-
rantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub 
obywateli współczesnego i przyszłych pokoleń. Zob.: Prawo ochrony środowiska, w: T. Gasiński,  
G. Piskalski, Zrównoważony biznes. Podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorstw, 
Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2011, s. 12, www.csr.gov.pl.

9 Zob. np.: R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN, 
Warszawa 1998, s. 144; M. Rybak, Etyka menadżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębior-
stwa, Warszawa 2004, s. 28; P. Watts, L. Holme, Meeting changing expectations. Business social 
responsibility, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), Genewa, s. 3;  
A. Paliwoda-Matiolańska, Odpowiedzialność społeczna w procesie zrządzania przedsiębiorstwem, 
Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 65–73, 77; definicje międzynarodowych norm i standardów 
CSR ISO 26000, ISO 9000, ISO 14000, SA 8000, AA 1000, EMAS, GLOBAL COMPACT.
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przedsięwzięcia, a jednocześnie wysoko pozycjonujące ich wizerunek w świado-
mości interesariuszy poszczególnych elementów otoczenia10.

Społeczna odpowiedzialność w biznesie rodzi wiele kontrowersji. Przez wie-
lu uznawana jest za zbędną przede wszystkim ze względu na dodatkowe koszty, 
jednak, jak podkreśla R.W. Griffin, ogólny bilans za i przeciw jej stosowaniu 
wypada na korzyść tych pierwszych. Wśród pozytywnych aspektów wdrażania 
filozofii CSR w organizacjach wyróżnić należy w szczególności: długoterminową 
opłacalność, wzrost wrażliwości młodej inteligencji na kwestie społeczne, kon-
trolę ryzyka, ochronę firmy przed negatywną oceną, sprostanie coraz wyższym 
wymaganiom, wzmocnienie i wyróżnienie społeczne produktu/firmy, większą 
swobodę działania i zaufanie do firmy. Poza tym, wśród zwolenników koncepcji 
panuje pogląd, że przedsiębiorstwo ma wszystkie niezbędne zasoby do rozwiązy-
wania problemów społecznych będąc partnerem w gospodarce, dlatego powinno 
dążyć do zaspokajania również potrzeb socjalno-ekonomiczno-ekologicznych 
interesariuszy, akceptując swe zobowiązania w tych obszarach.

Sprzeczność z ideą kapitalizmu, hipokryzja we wdrażaniu i nieżyciowość 
zasad CSR, bezskuteczność nawet najpiękniejszych akcji ze względu na krótko-
trwałość ich efektów, możliwości konfliktu interesów oraz brak doświadczenia 
przedsiębiorstw w kierowaniu programami społecznymi, to tylko niektóre z za-
rzutów stawianych pod adresem odpowiedzialnego biznesu. Poza tym krytycy 
koncepcji podkreślają, że celem firmy jest przysparzanie zysków właścicielom, 
i że przedsiębiorstwo nie ma zobowiązań pozaekonomicznych za wyjątkiem tych 
przewidzianych ustawodawstwem. Ponadto wszystkie decyzje niezwiązane z grą 
rynkową powodują obniżenie sprawności ekonomicznej, utratę czasu oraz energii 
kierownictwa, co obniża efektywność organizacji11.

10 M. Woźniak-Miszewska, Wybrane aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu inwesto-
rów zagranicznych, w: Społeczna odpowiedzialność biznesu jako wyraz reorientacji działania 
współczesnych firm, red. M. Rochoń-Porada, Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina, Szczecin 
2011, s. 39–40.

11 Zob.: P. Śpiewak, wykład wprowadzający podczas konferencji otwierającej projekt 
Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) 
w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, 25.10.2011, Warszawa; R.W. Griffin, 
Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 150; W. Kieżun, 
Sprawne zarządzanie organizacją, SGH, Warszawa 1997, s. 123–124; B. Kryk, Koncepcja społecz-
nej odpowiedzialności przedsiębiorstwa za środowisko przyrodnicze, www.mikro.univ.szczecin.
pl, 26.09.2011, s. 3–4.
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Zasady społecznej odpowiedzialność biznesu dotyczą wszystkich organi-
zacji, a przede wszystkim władz publicznych, będących moderatorami zmian 
i postępu w tym zakresie. Kreując postawy odpowiedzialnego postępowania 
w biznesie, w większości wypadków sami stosują się do nich, dając przykład 
własną postawą. Działania podejmowane przez władze powinny być prowadzone 
z włączeniem interesariuszy w określone działania, gdyż partycypacyjne budo-
wanie polityki przynosi korzyści dla funkcjonowania samorządu, zmniejszając 
rozdźwięk między nim a otoczeniem, przyczyniając się do bardziej dopasowanych 
rozwiązań, a reguły CSR odnoszące się do przedsiębiorstw, z powodzeniem mogą 
być przeszczepione na grunt instytucji publicznych12. 

2. Rola inwestycji zagranicznych w problematyce odpowiedzialnego 
biznesu

Idea społecznej odpowiedzialności biznesu stała się w ostatnich latach zja-
wiskiem popularnym i pożądanym również w Polsce, będąc nową modą w zarzą-
dzaniu. Krajowe przedsiębiorstwa, na wzór tendencji światowych i europejskich, 
podejmują określone działania na rzecz swoich interesariuszy, starając się nie 
zaniedbywać interesów poszczególnych grup otoczenia firmy. Wiele polskich 
firm poddaje się okresowym przeglądom w zakresie zgodności ze standardami 
społecznej odpowiedzialności na wniosek potencjalnego inwestora zagranicznego.

Niemniej jednak, pomimo licznych działań podejmowanych przez organiza-
cje społeczne na rzecz zwiększenia poziomu wiedzy na temat CSR wśród polskich 
przedsiębiorstw, wciąż nie jest on satysfakcjonujący13. Jak zauważa B. Rok, stosun-
kowo niewielka znajomość w Polsce światowych tendencji w zakresie CSR, przy 
jednoczesnym poszukiwaniu przewagi strategicznej, stwarza niezagospodarowa-
ną przestrzeń dla wypracowania najlepszych strategii i standardów postępowania 
z interesariuszami zewnętrznymi oraz środowiskiem przyrodniczym14. 

12 M. Bąk, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Społeczna od-
powiedzialność biznesu w sektorze publicznym, wykład podczas konferencji otwierającej projekt 
Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) w ra-
mach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Warszawa.

13 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, www.pozytek.gov.pl, 26.09.2011.
14 B. Rok, Społeczna odpowiedzialność biznesu w kontekście przemian rynkowych,  

w: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość, red. S. Borkowska, Instytut Pracy 
i Spraw Socjalnych, Warszawa 2006 s. 3–4, www.cebi.pl (26.09.2011).
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Firmy zagraniczne, które zdecydowały się na ulokowanie inwestycji poza 
krajem macierzystym, z reguły adaptują polityki CSR stosowane w firmach 
w kraju lub regionie, z którego pochodzą do standardów i wymogów krajów 
przyjmujących inwestycje, czując pewną swobodę w tym zakresie15. Podmioty 
z kapitałem zagranicznym wchodzą w określone interakcje z podmiotami polskimi 
w zakresie ustanowienia określonego poziomu CSR na danym obszarze – poziomu 
równowagi pomiędzy standardami w firmach zagranicznych i niższymi w firmach 
polskich. 

Jak pokazują wyniki badań w zakresie społecznej odpowiedzialności przed-
siębiorstw oraz jej znaczenia w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, 
firmy z kapitałem zagranicznym, w porównaniu z firmami z kapitałem wyłącznie 
polskim lub mieszanym, mają znacznie większą świadomość i potrzebę prowa-
dzenia biznesu, który jest odpowiedzialny społecznie. Podmioty z kapitałem 
zagranicznym wywierają niejako naturalną presję na stosowanie i podwyższanie 
standardów CSR w firmach z kapitałem polskim. Dzieje się tak dlatego, że firmy 
polskie, chcąc pozostać konkurencyjnymi, muszą obserwować konkurencję i, jeśli  
nie są w stanie jej wyprzedzać, to przynajmniej starają się ją naśladować w okre-
ślonych zachowaniach, w tym odpowiedzialnych społecznie. 

W związku z powyższym można przyjąć, że firmy z kapitałem zagranicz-
nym wpływają na zintensyfikowanie zachowań odpowiedzialnych w firmach 
polskich i na odwrót. Firmy zagraniczne, rozpoczynając działalność gospodarczą 
w danym kraju, zastają w nim określoną świadomość i zapotrzebowanie na CSR 
i dostosowują się do napotkanych warunków i oczekiwań w tym aspekcie. Wraz ze 
wzrostem liczby podmiotów z kapitałem zagranicznym w danym kraju tendencje 
te będą się jednak osłabiać i zapotrzebowanie na odpowiedzialny biznes oraz 
świadomość interesariuszy rośnie16.

Pozytywne konsekwencje coraz głębszego wkraczania koncepcji CSR 
w codzienną działalność polskich przedsiębiorstw odczuwają przede wszystkim 
pracownicy firm i ich rodziny, czyli mieszkańcy określonych regionów, co pośred-
nio przyczynia się do podnoszenia ich jakości życia. Korzystne efekty zewnętrzne 
inwestycji zagranicznych – spillovers, zwane też korzystnymi efektami przeni-

15 T. Chahoud, J. Emnerling, D. Kolb, J. Kubina, G. Repinski, C. Schlager, Corporate social 
and environmental responsibility in India – assessing the UN Global Compact’s Role, German 
Development Institute, Bonn, s. 32, www.die-gdi.de (26.09.2011). 

16 M. Woźniak-Miszewska, Wybrane aspekty społecznej odpowiedzialności…, s. 45–47.
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kania – to towarzyszący bezpośredniej inwestycji zagranicznej (BIZ) transfer 
techniki, myśli i kultury organizacyjnej, technologii i organizacji lub ogólniej 
transfer wiedzy, w tym również wzorców i zachowań w zakresie CSR, z kraju in-
westora do kraju przyjmującego BIZ, z firm zagranicznych do krajowych. Transfer 
ten dokonuje się przez efekt naśladownictwa i dyfuzję rozwiązań na lokalnych 
rynkach, co wpływa pozytywnie na uzyskiwanie poważniejszych korzyści przez 
gospodarki regionalne17.

W większości krajów, nawet tych będących liderami we wdrażaniu społecznej 
odpowiedzialności biznesu, jej zasady rozpowszechnione są raczej wśród dużych, 
często międzynarodowych korporacji, do których najszybciej docierają i na bieżą-
co wdrażane są światowe trendy w zarządzaniu18, a następnie są wchłaniane przez 
regionalne rynki. Podmioty duże dysponują większymi zasobami finansowymi, 
skierowanymi do szeroko pojętych interesariuszy i działają na znacznie większym 
rynku. Ich działania związane z dobrymi praktykami biznesowymi są częściej 
rozpoznawalne19 i bardziej spektakularne, przez co mogą skuteczniej oddziaływać 
na lokalną świadomość w zakresie CSR i kreować trendy w regionie.

Badania Banku Światowego wśród największych korporacji transnarodo-
wych na świecie wskazują, że rola standardów CSR w podejmowaniu decyzji 
o lokalizacji inwestycji i wyborze partnera biznesowego wzrasta. Ponad 80% 
korporacji potwierdza, że poddaje ocenie stopień realizacji polityki CSR przez 
potencjalnego partnera zanim podejmie decyzję o zaangażowaniu kapitałowym, 
natomiast 52% badanych już podczas wstępnej selekcji partnera uwzględnia, prócz 
czynników biznesowych, również fakt posiadania przez niego systemu CSR20.

17 M. Poniatowska-Jaksch, Przemysłowe bezpośrednie inwestycje zagraniczne źródłem konku-
rencyjności regionu, Monografie i Opracowania nr 544, SGH, Warszawa, 2006, s. 32–35.

18 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, www.pozytek.gov.pl (26.09.2011).
19 A. Kaczmarek, Społeczna odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw,  

w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – Mikrofirma 2011.  
Tworzenie i zarządzanie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 638, Ekonomiczne 
Problemy Usług nr 63, Szczecin 2011, s. 111.

20 The World Bank Group (2003), Importance of CSR in Selecting New Partners and Locations, 
w: Race to the top. Attracting and enabling global sustainable business. Business survey report, 
Washington, w: B. Rok, Społeczna odpowiedzialność biznesu w kontekście przemian rynkowych, 
s. 3–4, www.cebi.pl.
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3. Społeczna odpowiedzialność biznesu w wybranych dokumentach 
europejskich

Rosnące zaangażowanie państw europejskich w kształtowanie charakteru 
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw na poziomie ponadnarodowym sta-
ło się wyzwaniem współczesnych polityk narodowych. CSR w Unii Europejskiej 
stanowi istotny element jej polityki gospodarczej, pojawiający się w wielu doku-
mentach i będący przedmiotem licznych działań organów unijnych. 

Wiele organizacji międzynarodowych zaangażowanych jest w proces 
kształtowania polityki zrównoważonego rozwoju oraz wypracowywania wielu 
postanowień i standardów biznesowych z poszanowaniem CSR. Do najważniej-
szych w tym zakresie należy przyjęcie przez OECD w 1976 roku Wytycznych 
dla Korporacji Wielonarodowych dla przedsiębiorstw przenoszących działalność 
poza granice swoich krajów. Stanowią one swego rodzaju kodeks postępowania, 
oddziałujący na ekonomiczne, społeczne i środowiskowe aspekty zrówno-
ważonego rozwoju. Instrukcje te mają na celu zapewnienie zgodności działań 
przedsiębiorstw z założeniami polityk rządów, wzmocnienie postaw wzajemnego 
zaufania między przedsiębiorstwami a społecznościami, wśród których prowadzą 
działalność i pomoc w poprawie klimatu dla inwestycji zagranicznych21. Również 
inicjatywa ONZ Global Compact (GC) od 2000 roku określa 10 najlepszych 
sposobów postępowania w biznesie i nakłania do dobrowolnego ich stosowania 
przez firmy, będąc inicjatorem działań sprzyjających realizacji jej zasad w przed-
siębiorstwach22. Ponadto Światowy Raport Inwestycyjny UNCTAD po raz pierwszy 
w swym wydaniu w 2011 roku zawierał sekcję dotyczącą CSR, umieszczoną 
w dziale o najnowszych rozwiązaniach polityki inwestycyjnej23.

Komisja Europejska proponuje budowę strategii promowania CSR na pod-
stawie: uznania jego dobrowolnego charakteru, wiarygodności i transparentności 
praktyk CSR, skoncentrowania się na tych działaniach, w których zaangażowanie 
Wspólnoty może stanowić wartość dodaną, całościowe podejście do koncepcji 

21 Materiały dla uczestników szkolenia na temat CSR, organizowanego w ramach projektu 
Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR), w ra-
mach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Firma 2000, dzień 1, s. 11. Materiały 
dostępne również na www.csr.parp.gov.pl. 

22 www.globalcompact.org.pl (26.09.2011).
23 World Investment Report 2011: Non-Equity…, s. 117–119.
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(aspekt ekonomiczny, społeczny i ekologiczny), uwzględnianie potrzeb i specyfiki 
MŚP oraz wsparcie i zgodność z istniejącymi międzynarodowymi porozumienia-
mi i instrumentami (np. standardy pracy MOP, Wytyczne OECD). 

W 2008 roku w ramach Europejskiego sojuszu na rzecz społecznej odpo-
wiedzialności przedsiębiorstw wypracowano zestaw praktycznych narzędzi CSR 
Europe’s Toolbox for a Competitive and Responsible Europe, którego rolą ma być 
ułatwienie przedsiębiorstwom wdrażania zasad CSR w ich podstawowej dzia-
łalności. Toolbox jest aplikacją, prezentującą możliwe rozwiązania w obszarach: 
zintegrowane miejsce pracy, kapitał ludzki, nowe modele biznesowe, zrównowa-
żona produkcja i konsumpcja, komunikacja i transparentność24.

Jak podkreślano, właściwie wszystkie kraje europejskie deklarują swoje 
wsparcie dla realizacji zasad zrównoważonego rozwoju, a co za tym idzie 
społecznej odpowiedzialności biznesu. Wyrazem tego jest umieszczanie CSR 
jako jednego z priorytetów podczas Prezydencji w Radzie UE między innymi 
przez kraje takie jak Luksemburg, Włochy, Dania, Szwecja, Hiszpania, Polska 
i Republika Cypryjska. Wizją polskiego rządu w czasie Prezydencji dotyczącą 
CSR jest tworzenie najlepszych warunków dla rozwoju Polski jako kraju przy-
jaznego odpowiedzialnemu, innowacyjnemu i konkurencyjnemu biznesowi, 
a priorytetami pozostają nadal zwiększenie spójności działań i efektów w ramach 
bardzo wielu inicjatyw, realizowanych przez różne organizacje25.

Dotychczas nie opracowano jednego, powszechnie przyjętego schematu 
społecznej odpowiedzialności, pozwalającego na stworzenie całościowego syste-
mu jej instytucjonalizacji w działaniach przedsiębiorstw. Poszukuje się europej-
skiego przepisu na CSR, który byłby wizytówką przedsiębiorstw tego obszaru. 
Dokumenty wydawane przez organy Unii, próbujące stworzyć europejski standard 
odpowiedzialności, mają postać propozycji, prezentacji oficjalnego stanowiska, 
próby zracjonalizowania koncepcji, nie mają więc charakteru wiążącego26. W dal-
szej części artykułu zaprezentowano duńskie rozwiązania legislacyjne w zakresie 
CSR. 

24 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, www.pozytek.gov.pl (26.09.2011).
25 Rekomendacje w zakresie wdrażania założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności przed-

siębiorstw w Polsce, Zespół ds. SOP, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2011, s. 10–19.
26 J. Nakonieczna, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Difin, 

Warszawa 2008, s. 131–135, 222.
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4. Duński model społecznie odpowiedzialnego biznesu

Ranking Światowego Forum Ekonomicznego 2011–2012 sklasyfikował go-
spodarkę duńską na 8 miejscu pod względem konkurencyjności, oferującą bardzo 
dobre warunki do prowadzenia działalności gospodarczej (5 pozycja pod względem 
łatwości prowadzenia biznesu w 2011 r. wg klasyfikacji Banku Światowego). Kraj 
należy do najbogatszych w UE, z dochodem narodowym per capita w 2010 roku  
wyższym o około 27% od tej wartości w Unii. 

Duńska gospodarka uzależniona jest od sytuacji na rynkach światowych, stąd 
poddana była w ostatnim okresie dużemu wpływowi kryzysu gospodarczego27, 
który duński rząd stara się przezwyciężyć przez stworzenie podstaw pod nowy, 
odpowiedzialny rozwój oraz zatrudnienie. 

Obecnie duńskie firmy przyjmują odpowiedzialny styl działania jako natu-
ralny sposób prowadzenia biznesu. To stawia Danię na uprzywilejowanej pozycji, 
która może zostać wykorzystana do promowania odpowiedzialnego rozwoju. 
Zgodnie z zaleceniami UE, władza Danii uznaje koncepcję CSR za integralny 
element planu wzrostu gospodarczego, dążąc do ustanowienia solidnych ram CSR 
przez zwiększenie udziału sektora publicznego w promowaniu odpowiedzialnego 
rozwoju oraz rozwijanie współpracy i partnerstwa (tab. 1).

Dania, kolejny kraj w Europie (firmy francuskie notowane na giełdzie już od 
2001 r. muszą przedstawiać informacje na temat ich działalności społecznej i śro-
dowiskowej w swoich rocznych sprawozdaniach finansowych; w Wielkiej Brytanii 
natomiast postępowanie wymagane jest od firm od 2007 r.), który wprowadził 
prawo nakładające na największe firmy obowiązek uwzględniania w rocznych 
sprawozdaniach informacji o działaniach z zakresu społecznej odpowiedzialności 
biznesu w celu zachęcania ich do aktywnej pracy na rzecz CSR, co jednocześnie 
stanowi czynnik zwiększenia ich konkurencyjności i otwiera przed nimi nowe 
możliwości biznesowe. Promocja większej przejrzystości firm, w szczególności 
w zakresie zarządzania kwestiami środowiska naturalnego, społeczeństwa i nad-
zoru korporacyjnego w dobie kryzysu jest szczególnie istotne28. 

27 www.mg.gov.pl (11.11.2012).
28 www.odpowedzialnybiznes.pl (11.02.2014).
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Tabela 1 

Obszary planu działania rządu duńskiego w zakresie CSR na lata 2012–201529303132

Opis: Inicjatywy rządu w ramach danego obszaru:
I obszar: wzmacnianie szacunku dla pryncypiów międzynarodowych

Rząd zachęca duńskie 
firmy do wykazywania się 
odpowiedzialnym prowadzeniem 
biznesu oraz stosowania uznanych 
na świecie wytycznych dla 
korporacyjnej odpowiedzialności 
(np. Inicjatywy Sekretarza 
Generalnego ONZ Global 
Compact, wytycznych ONZ 
w zakresie prowadzenia biznesu 
i praw człowieka, wytycznych 
OECD dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych oraz ISO 
26000). Rząd zamierza podjąć 
się roli przywódczej w kwestiach 
związanych z CSR, ustanowić 
mechanizm mediacji i zażaleń, 
który spowoduje, iż przypadki 
dotyczące naruszania CSR 
i łamania praw człowieka 
będą mogły być zgłaszane, 
dokumentowane i publikowane.

Mechanizm mediacji i zażaleń dla odpowiedzialnego 
prowadzenia biznesu – ustawa stwarzająca mechanizm 
mediacji i zażaleń dla odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, 
umożliwiający śledzenie przypadków dotyczących naruszania CSR 
i łamania praw człowieka, zgodnie z wytycznymi ONZ oraz OECD. 
Kursy i wytyczne dotyczące CSR – kampania informacyjna 
dotycząca zgodności z międzynarodowymi zasadami w związku 
z utworzeniem mechanizmu mediacji i zażaleń, przeprowadzenie 
szkoleń odpowiedzialnego zarządzania łańcuchem dostaw 
i opracowanie przewodnika dla MŚP z zakresu przeprowadzania 
analizy należytej staranności).
Promowanie Global Compact (wspieranie sekretariatu 
inicjatywy oraz lokalnych sieci Global Compact w wybranych 
krajach rozwijających się. 
Międzynarodowa konferencja praw człowieka – podniesienie 
świadomości wytycznych ONZ dotyczących praw człowieka 
i biznesu poprzez zorganizowanie międzynarodowej konferencji 
poświęconej prawom człowieka w ramach duńskiej prezydencji.
Spotkanie na szczycie dotyczące rozwoju odpowiedzialnego 
– zachęcanie wiodących duńskich firm do dzielenia się z innymi 
podmiotami doświadczeniami w obszarze CSR – organizowanie 
spotkań na szczycie poświęcanych odpowiedzialnemu rozwojowi. 
Wspólna nordycka strategia w obszarze CSR – rząd duński 
i nordycki ogłoszą Wspólną Nordycką Strategię CSR, koordynującą 
i wspierającą nordyckie działania (partnerstwa na obszarze Arktyki, 
ustanawiające współpracę między nordyckimi mechanizmami 
mediacji i zażaleń oraz krajowymi inicjatywami etycznego handlu 
i wspierającymi wysiłki na rzecz promowania normy ISO 26000).

II obszar: wspieranie odpowiedzialnego wzrostu poprzez partnerstwa
Opracowanie nowych modeli 
biznesowych, opartych na 
współpracy branżowej oraz 
współpracy między sektorem 
prywatnym i publicznym 
oraz pomiędzy firmami 
a społeczeństwem obywatelskim. 

Partnerstwa dla odpowiedzialnego rozwoju:
– pomoc MŚP w obszarze CSR na przykład przez organizowanie 

seminariów i warsztatów we współpracy z Duńską Agencją 
Biznesu29, sieciami regionalnymi i izbami handlowymi

– ułatwianie MŚP podejmowania działań woluntarystycznych 
w obszarze ochrony środowiska (uruchomienie portalu 
dotyczącego środowiska naturalnego, zawierającego 10 
narzędzi, które pomogą firmom w ich dobrowolnych, 
strategicznych działaniach na rzecz środowiska w partnerstwie 
z Konfederacją Duńskiego Przemysłu30, Uniwersytetem 
w Aalborg31 oraz Zielonym Krzyżem Dania32) 

29 Zob.Danish Business Authority, www.erhvervsstyrelsen.dk/.
30 Zob. Confederation of Danish Industry, www.di.dk/English/AboutDI/Pages/confederation.aspx. 
31 Zob. Aalborg University, www.en.aau.dk/.
32 Zob. Green Cross Denmark, www.greencross.dk/. 
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Jeśli przedsiębiorstwa mają być 
zaangażowane w rozwiązywanie 
problemów społecznych oraz 
zapewnienie zrównoważonego 
rozwoju, sektor publiczny 
musi podjąć rolę przywódczą 
a inwestorzy i konsumenci muszą 
domagać się odpowiedzialnych 
produktów i usług.

– wspieranie inicjatywy ONZ w obszarze CSR w przemyśle 
modowym (umowa partnerstwa ONZ z Duńskim Instytutem 
Mody33 w celu opracowania nowych wytycznych CSR dla tego 
przemysłu34, w celu ich promowania

– informowanie o wkładzie duńskich firm przewozowych we 
wzrost i stabilny rozwój branży przewozowej (projekt Na kursie 
po lepszy świat35) 

– promowanie CSR w ramach usług publicznych dla biznesu
Odpowiedzialny rozwój w państwach rozwijających się:
– wspieranie partnerstw na rzecz CSR pomiędzy duńskimi 

firmami oraz firmami lub partnerami biznesowymi 
w państwach rozwijających się przez Program Danida36

– wspieranie inicjatyw promujących wiedzę i wymianę poglądów 
wśród duńskich przedsiębiorców i konsumentów na temat 
etycznego handlu i zarządzania łańcuchem dostaw, zwłaszcza 
Duńskiej Inicjatywy na rzecz Etycznego Handlu37 oraz 
DanWatch38 

Nowe, zielone modele biznesu:
– wspieranie inicjatywy Zielony Statek Przyszłości39, będącej 

otwartym partnerstwem między firmami, organizacjami handlu, 
instytucjami badawczymi, edukacyjnymi i opartymi na wiedzy 
oraz władzą publiczną, jej celem jest wdrażanie projektów, które 
pomagają redukować emisje w transporcie morskim

– pomaganie rozwijającym się firmom w opracowaniu zielonych 
i innowacyjnych modeli biznesowych za pomocą narzędzi 
projektowania środowiskowego i produkcyjnego

– w ramach Biznesowego Funduszu Inwestycyjnego40 
opracowanie instrumentu wspierającego firmy w tworzeniu 
i wdrażaniu innowacyjnych, zielonych modeli biznesowych 
i promowanie zielonej transformacji firm duńskich. 

3334353637383940

33 Zob. Danish Fashion Institute, www.danishfashioninstitute.ch/wp/. 
34 Zob. Copenhagen Fashion Summit, www.copenhagenfashionsummit.com/. 
35 Zob. www.nordictankers.com/csr/.
36 Zob. Danida Business Partnership Programme, www.um.dk/en/danida-en/activities/business/- 

partnerships.
37 Zob. Danish Initative for Ethical Trade, www.dieh.dk/in-english/.
38 Zob. www.danwatch.dk/en. 
39 Zob. The Green Ship of the Future Initiative, www.greenship.org/.
40 Zob. Business Innovation Fund, www.fornyelsesfonden.dk/english/about. 
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III obszar: zwiększanie transparentności
Obowiązujące wymogi dotyczące 
sprawozdawczości CSR, zgodnie 
z Duńską Ustawą o Finansach 
(Dział 99a)41, spowodowały 
wzrost liczby duńskich firm, które 
raportują o swoich politykach 
CSR, jednak badania wskazują, że 
istnieje potrzeba poprawy jakości 
składanych raportów. Z tego 
powodu rząd chce zwiększyć 
transparentność w obszarze działań 
CSR firm prywatnych i instytucji 
publicznych oraz podnieść 
świadomość konsumencką 
i wiedzę o zrównoważonym 
rozwoju konsumpcji 

Sprawozdawczość dotycząca praw człowieka i klimatu – 
obecnie 1100 największych duńskich firm i wszystkie państwowe 
spółki z o.o. muszą sprawozdawać o działaniach CSR w swoich 
raportach rocznych. w celu zapewnienia firmom odpowiednich 
narzędzi rząd udoskonala wytyczne dla firm zawarte, np. na 
portalach CSRkompasset.dk i klimakompasset.dk, jak również 
w Global Compact Self-Assesment Tool42

Sprawozdawczość CSR na poziomie Unii Europejskiej – 
rząd duński zachęca Komisję Europejską do zaproponowania 
załącznika do dyrektyw dotyczących rachunkowości, który 
uwzględniałby sprawozdawczość CSR w raportach rocznych 
jako elastycznej inicjatywy legislacyjnej, podobnej do inicjatywy 
duńskiej, która miałaby zastosowanie do dużych, notowanych 
i nienotowanych na giełdach firm oraz inwestorów oraz która 
obligowałaby firmy do raportowania w swoich sprawozdaniach 
finansowych fakt wykorzystywania polityki dotyczącej CSR
Sprawozdawczość na poziomie każdego kraju w zakresie 
górnictwa i leśnictwa – prace nad wprowadzeniem obowiązku 
sprawozdawczości na poziomie danego państwa UE jako 
kroku w walce z korupcją i unikaniem opodatkowania; 
sprawozdawczość na poziomie kraju obligowałaby firmy 
z branży górniczej oraz leśnictwa do publikowania informacji 
o płatnościach dokonanych na rzecz władz w państwach, 
w których działają
Nagrody CSR – nagłaśnianie przykładów korporacji społecznie 
odpowiedzialnych, aby budować świadomość i promować 
najlepsze praktyki (nagrody Fundacji CSR43)
Promowanie zrównoważonego rozwoju konsumpcji:
– wzrost świadomości o zrównoważonym rozwoju konsumpcji – 

portal www.forbrug.dk, 
– zielona transformacja duńskiego rolnictwa (jej głównym 

filarem – rolnictwo organiczne),
– ułatwienie dostępu do informacji branżowych poprzez 

smartfony o różnorodnych schematach oznakowania dóbr 
konsumenckich

414243

41 Pełny tekst ustawy w języku angielskim: www.eogs.dk/graphics/Regnskab/Regnskabslov_- 
en.html. 

42 Zob. www.globalcompactselfassessment.org.
43 Zob. www.csrfonden.dk. 
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IV obszar: solidne uwarunkowania ogólne sprzyjające  
odpowiedzialnemu rozwojowi dzięki działaniom sektora publicznego

Rząd zachęca wszystkie jednostki 
sektora publicznego, aby dokonując 
zakupów domagały się dostarczania 
produktów i usług wytwarzanych 
w odpowiedzialnych warunkach. 
Nie istnieją ogólnie obowiązujące 
wytyczne, które opisywałyby w jaki 
sposób można włączyć wymogi 
CSR w procedury przetargowe czy 
zakupowe. Brak zunifikowanych 
procedur dotyczących takich 
wymogów może stanowić problem 
dla przedsiębiorstw, ponieważ 
napotykają one na różnorakie 
wymagania w różnych instytucjach. 
Stąd oczywista potrzeba jasnych 
i prostych wytycznych, które 
w ujednolicony sposób pomagałyby 
nabywcom w ustanawianiu 
wymogów związanych z CSR, 
zieloną procedurą zakupową, itp. 
Rząd zamierza wesprzeć działania 
CSR instytucji publicznych 
przez opracowanie dobrowolnie 
przestrzeganych wytycznych 
pomagających instytucjom 
publicznym unikania naruszania 
międzynarodowych zasad

Promowanie odpowiedzialności w publicznych procedurach 
zakupowych:
– opracowanie wytycznych dla sektora publicznego w obszarze 

odpowiedzialnych zakupów, przy współpracy z samorządami 
oraz innymi interesariuszami,

– zwiększanie dobrowolnego stosowania klauzul społecznych 
w przetargach publicznych (opracowanie studiów przypadku 
opisujące, jak samorządy i przedsiębiorstwa korzystają z klauzul 
społecznych w praktyce),

– utworzenie komitetu ds. wykluczeń społecznych 
odpowiedzialnego za monitorowanie i promowanie stosowania 
klauzul pracowniczych w kontraktach publicznych,

– promowanie zielonych procedur zakupowych w celu 
zagwarantowania stosowania obowiązkowych, wymogów 
środowiskowych w procedurach zakupowych samorządów

Strategia inteligentnych zakupów publicznych – strategia 
wspierająca lepsze i tańsze zakupy publiczne oraz zapewniająca 
wykorzystywanie popytu sektora publicznego do promowania 
innowacyjności, wspierania technologii i dobrobytu
CSR w sektorze publicznym w obszarach środowiska 
naturalnego, społeczeństwa, gospodarki oraz praw człowieka 
– zaproszenie władz samorządowych do prac nad wytycznymi 
ułatwiającymi unikanie naruszania międzynarodowych zasad
Rządowe konferencje zgodne z koncepcją zrównoważonego 
rozwoju – wszystkie rządowe konferencje organizowane przez 
Danię (włącznie z Prezydencją Danii w UE) muszą być zgodne 
z koncepcją zrównoważonego rozwoju
Promowanie równego dostępu do rynku pracy – skupienie 
działań rządu na relacjach z rynkiem pracy, zwłaszcza z grupami 
społecznymi o utrudnionym dostępie do rynku pracy przez 
współpracę publicznych urzędów pracy i przedsiębiorstw; 
wprowadzenie elastycznych systemów zatrudniania umożliwi 
pracodawcom zatrudnianie i wynagradzania pracowników za 
pracę przez kilka godzin tygodniowo
Redukcja zużycia energii przez przedsiębiorstwa – 
zwiększenie sprawności energetycznej, która minimalizuje straty 
energetyczne oraz zużycie energii w istniejących obiektach 
i branżach gospodarki; dodatkowo, w budżetach na rok 2013 
i 2014, rząd utworzył rezerwy na subsydia na termorenowacje 
budownictwa mieszkalnego

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Responsible growth. Action Plan for Corporate Social 
Responsibility 2012–2015, March 2012, The Danish Government, Rosendahl Schultz Grafisk 
A/S, Copenhagen 2011/2012, s. 3–14, w: Materiały dla uczestników wizyty studyjnej do Danii 
(Kopenhaga) na temat Społecznej odpowiedzialności biznesu, opracowanie: Firma 2000, 
Warszawa, sierpień 2012, usługa realizowana na zlecenie PARP w ramach projektu Zwiększenie 
konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR), finansowane-
go przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami UE,  
s. 6–7, 11–26, w: M. Woźniak-Miszewska, Kapitał duński jako nośnik zasad CSR do wojewódz-
twa zachodniopomorskiego, w: CSR a pokolenie Y, Kreatywni dla Szczecin, Szczecin 2012.
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Rząd duński aspiruje do bycia awangardą globalnej odpowiedzialności w ob-
szarach praw człowieka i kwestii pracowniczych, zgodności z międzynarodowymi 
konwencjami środowiskowymi, walki z korupcją oraz międzynarodowej ochrony 
praw człowieka przez inwestorów, konsumentów i sektor publiczny. Przywódcy 
duńscy uznają, że należy stale doskonalić umiejętność radzenia sobie z socjalnymi 
i środowiskowymi wyzwaniami, wykorzystując jednocześnie towarzyszące im 
okazje do wspierania rozwoju w duńskim sektorze biznesu.

Koncepcja CSR jest w fazie gwałtownego, międzynarodowego rozwoju, stąd 
Dania intensyfikuje nakłady pracy nad nią, aby pozostać w gronie liderów działań, 
skupiając się przede wszystkim na opracowaniu nowych modeli biznesowych, 
które stawiają sobie za cel tworzenie wspólnych wartości oraz odpowiedzialnego 
rozwoju firmy, jednocześnie stawiających czoła wyzwaniom społecznym i środo-
wiskowym. Ponadto sektor publiczny może tworzyć odpowiednie uwarunkowania  
przez wzrost transparentności (np. sprawozdawania działań CSR w rocznych 
raportach firm, Climate Compass44, Duńska Rada na rzecz CSR45).

Ostatnim wymogiem tworzenia korzystnych uwarunkowań ramowych 
przez duński rząd jest konieczność stworzenia forum, na którym analizowano by 
przypadki nieprzestrzegania międzynarodowych zasad CSR przez duńskie firmy, 
włącznie z łamaniem praw człowieka (ustawa tworząca mechanizm mediacji 
i składania zażaleń w celu wspierania odpowiedzialnego biznesu).

W Polsce, zamiast tworzenia nowych, rekomenduje się implementowanie 
międzynarodowych rozwiązań w zakresie CSR. Duńskie rozwiązania posłużyć 
mogą za inspirację i uzupełnienie dla działań polskiego rządu. Pozytywnie oce-
niono następujące działania polskiego rządu dotyczące społecznej odpowiedzial-
ności biznesu, o znacznym stopniu podobieństwa między innymi do duńskich: 
umiejscowienie CSR w polityce rządu, raportowanie i stawianie wymagań co 
do większej przejrzystości firm, raportowanie w spółkach publicznych, dialog 
z interesariuszami, zachęty finansowe w poszczególnych obszarach CSR, zachęty 
podatkowe związane z darowiznami i inwestycjami społecznymi, tworzenie  
 

44 Zob. www.climatecompass.dk – portal utworzony przy współpracy Konfederacji Duńskiego 
Przemysłu i Duńskiej Agencji Biznesu pod auspicjami Duńskiego Ministerstwa Gospodarki 
i Rozwoju propagujący i edukujący w zakresie redukcji zanieczyszczeń środowiska, zwłaszcza 
emisji gazów, oszczędzania energii oraz oddziaływania na środowisko naturalne.

45 Danish Council on Corporate Social Responsibility, www.csrgov.dk, odpowiada za monitor-
ing wrdażania CSR w Danii.
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partnerstw i platform wraz z innymi interesariuszami oraz opracowywanie pod-
ręczników i przewodników CSR46.

5. Monograficzna analiza zachodniopomorskiej firmy z kapitałem 
duńskim w zakresie CSR

W artykule odwołano się do szczególnego wariantu monograficznej metody 
jakościowej jakim jest studium jednostkowego przypadku. Wybór metody tkwił 
w świadomym, zamierzonym przez badacza ograniczeniu przedmiotu badań, aby 
uzyskać jak najbardziej wnikliwą możliwość jego poznania w zakresie praktyk 
społecznie odpowiedzialnego biznesu. 

Badania konkretnego podmiotu gospodarczego chociaż dotyczą tylko 
pewnej, ściśle określonej grupy społecznej, to jednak umożliwiają dostrzeżenie 
zarówno właściwości ogólnych, charakterystycznych dla danej grupy tego typu, 
jednostkowych, które są właściwe danemu podmiotowi gospodarczemu oraz 
specyficznych, czyli istniejących w badanym przedsiębiorstwie, uwidaczniających 
się na skutek podjętych badań47. 

Podając za J. Hozerem, metodę monograficzną stosuje się między innymi 
do badania przedsiębiorstw charakteryzujących się ponadprzeciętnym poziomem 
określonego zjawiska. Zatem metoda monograficzna pozwali na określenie 
warunków wpływających na stosowanie zasad CSR w duńskich przedsiębior-
stwach, które przeniosły działalność gospodarczą do Zachodniopomorskiego 
i daje podstawy do ustalenia co należy robić, aby osiągnąć podobne wyniki w tym 
zakresie w innych firmach, w tym z kapitałem polskim. Zatem, do badania metodą 
monograficzną dobierane są w sposób celowy jednostki statystyczne o cechach 
typowych (występujące najczęściej w populacji) lub przodujących (wskazujące 
kierunek rozwoju badanych zjawisk)48. 

Badaniem monograficznym w zakresie podejmowania CSR w bieżącej dzia-
łalności objęto firmę z kapitałem duńskim, z branży elektrycznej, zatrudniającą  
80 wykwalifikowanych inżynierów i techników, działającą od 2004 roku na terenie  
 

46 Analiza instytucjonalnych modeli promocji CSR w wybranych krajach, analiza przygotowana 
dla Ministerstwa Gospodarki przez CSRinfo 25.02.2011, s. 49, www.mg.gov.pl (3.03.2014).

47 J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych…, s. 120–122.
48 Statystyka. Opis statystyczny, red. J. Hozer, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1998, s. 25.
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Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (w 2010 r. firma przeniosła siedzibę ze 
Szczecina do Goleniowa). 

Firma świadczy usługi montażu elektrycznego i mechanicznego zarówno 
on site (na miejscu u klienta), jak i w dziale montażu w Goleniowie. Na działalność 
podmiotu składają się głównie: 
 – instalacje przemysłowe i automatyka: montaż elektryczny i mechaniczny linii 

produkcyjnych, systemów logistycznych i urządzeń na miejscu u klienta (on site),
 – usługi elektryczne na platformach wiertniczych (offshore),
 – montaż rozdzielni i urządzeń elektrycznych w warsztacie w SOM (Goleniów).

Przedsiębiorstwo deklaruje, że dzięki polskiej spółce-córce było w stanie 
obniżyć koszty swoich usług, pozostawiając ich jakość na dotychczasowym 
poziomie, co spowodowało ekspansję firmy na nowe rynki (głównie norweski 
i holenderski). Aktualnie podmiot działa na terenie całej Europy, od Skandynawii  
po Rosję, wykonując prace montażowe w konkurencyjnych cenach. Firma w roku 
2013 zatrudniała łącznie we wszystkich oddziałach ponad 200 osób. 

W przedsiębiorstwie na co dzień postuluje się praktykowanie następującego 
podejścia do wykorzystania zasobów w działalności:
 – korzystanie z materiałów papierowych drukowanych na papierze makulatu-

rowym,
 – segregację papieru i zbiórkę makulatury,
 – stosowanie elektrooszczędnych maszyn i urządzeń, w tym praca przy świetle 

dziennym w maksymalnym możliwym zakresie, 
 – wykorzystywanie elektronicznego systemu dokumentów i wykorzystanie ka-

nałów komunikacji elektronicznej, np. e-mail, skan,
 – wprowadzenie jako dobrego obyczaju wyłączania komputerów i sprzętów po 

godzinach pracy,
 – weryfikację potrzeb podróży służbowych i zastąpienie tradycyjnych podróży 

tele- wideo- i web-konferencjami – promowanie takich działań zamiast prze-
mieszczania się na spotkania,

 – ekologiczne pojazdy wykorzystywane m.in. w podróżach służbowych i trans-
porcie,

 – planowanie ścieżki kariery i zachęcanie do autorozwoju (dofinansowanie stu-
diów, kursów językowych, szkoleń),
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 – integrowanie pracowników firmy podczas służbowych spotkań (np. wspólne 
śniadania pracowników w każdy piątek, obchodzenie urodzin firmy, zapra-
szanie rodzin na ważne rocznice i uroczystości firmowe). 

Mimo że szef analizowanej firmy deklaruje, że nie wierzy w szczerość 
intencji firm podejmujących i promujących swoje społecznie odpowiedzialne za-
chowania (ani w Danii, ani w Polsce), w stosowaniu wielu z nich widzi możliwości 
oszczędności finansowych oraz polepszania wizerunku firmy. W związku z tym, 
w najbliższej przyszłości planuje się postulowanie ustanowienia następujących, 
dodatkowych zasad CSR firmie:
 – racjonalnego sposobu suszenia rąk w toaletach,
 – drukowania dwustronnego i stosowania ekogadżetów,
 – konsolidację podróży służbowych,
 – szkolenia oszczędnej jazdy pojazdami wśród pracowników,
 – wewnętrzną i zewnętrzną komunikację firmy, wspierającą ekologiczne działania.

Firma wprowadziła Zintegrowany System Zarządzania Jakością oraz 
Środowiskiem oraz System Zarządzania Jakością SKS, który został certyfiko-
wany przez Duńskie Stowarzyszenie Standaryzacji. Podmiot ma świadectwa 
potwierdzające zgodność systemu z normami DS/EN ISO 9001:2008 oraz DS/EN 
ISO 14001:2004. Ponadto przedsiębiorstwo deklaruje, że w celu ciągłego samodo-
skonalenia nieustannie nadzoruje i zarządza jakością świadczonych usług przez 
monitorowanie satysfakcji klientów oraz minimalizowanie odpadów i emisji CO2.

Stawiając na wysoki komfort pracy w przedsiębiorstwie, pracownicy mają 
możliwość korzystania z firmowych napojów gorących i zimnych oraz robienia 
sobie nawet kilku przerw w pracy celem „pozbierania myśli”, które poprawią 
efektywność ich pracy. 

Mimo że przedsiębiorstwo nie planuje angażować się finansowo w działania 
na rzecz społeczności lokalnej, deklaruje promowanie regionu zachodniopomor-
skiego jako miejsca inwestycji wśród duńskich środowisk biznesowych (tzw. 
marketing szeptany)49. 

49 M. Woźniak-Miszewska, Społeczna odpowiedzialność jako nowa jakość biznesu szczeciń-
skiej strefy metropolitalnej, w: Portowe miasto metropolitalne. Wybrane problemy socjologiczno- 
-ekonomiczne nowego Szczecina, red. M. Woźniak-Miszewska, Oeconomicus, Szczecin 2014 
(w druku); M. Woźniak-Miszewska, Inwestycje duńskie jako nośnik praktyk społecznie odpowie-
dzialnego biznesu. Doświadczenia zachodniopomorskie…



149Magdalena Woźniak-Miszewska: Inwestycje duńskie w problematyce...

Podsumowanie

Nośnikami określonych zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) 
do regionów, prócz inwestorów zagranicznych są rządy centralne, samorządy 
lokalne i inne instytucje prawomocne w tej dziedzinie, wpływające na zintensy-
fikowanie zachowań odpowiedzialnych społecznie w firmach polskich. 

Nie istnieje jeden, najlepszy model społecznej odpowiedzialności biznesu, 
pasujący do każdego przedsiębiorstwa lub wszystkich gospodarek. Badacze zja-
wiska postulują, że dla takich krajów jak Polska zdecydowanie lepsza jest współ-
praca na poziomie międzynarodowym i wywieranie nacisku na przyjmowanie 
międzynarodowych regulacji w zakresie CSR niż tworzenie własnych.

Pojawienie się społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw z kapitałem 
zagranicznym przyczyniło się do zmiany traktowania kwestii społecznych 
w stosunkach międzynarodowych. Szczególna rola w kreowaniu społecznie odpo-
wiedzialnych zachowań biznesowych przypada właśnie podmiotom z kapitałem 
zagranicznym, lokującym swoją działalność poza krajami macierzystymi. 

Efekty oddziaływania napływającego kapitału zagranicznego na kraje przyj-
mujące związane są, miedzy innymi, z coraz głębszym wkraczaniem określonego 
poziomu CSR do działalności polskich przedsiębiorstw, głównie przez efekt 
dostosowywania się oraz naśladownictwa, dlatego standardy CSR podmiotów 
zagranicznych często wymagają od firm krajowych głębokiej transformacji ich 
kultury organizacyjnej.

Zachodniopomorskie, z racji swego położenia geograficznego jest natural-
nym miejscem lokowania duńskich inwestycji zagranicznych, a silna obecność 
międzynarodowych środowisk w województwie i podejmowane działania pro-
mocyjne sprzyjają dalszemu napływowi kapitału duńskiego. Duńskie rozwiązania 
legislacyjne zachęcają firmy do aktywnej pracy na rzecz CSR, jednocześnie 
stanowiąc czynnik zwiększenia ich konkurencyjności i otwierania przed nimi 
nowych możliwości biznesowych, co oceniać należy bardzo pozytywnie. 

Efekt przenikania duńskiego modelu prowadzenia biznesu staje się coraz 
bardziej zauważalny w zachodniopomorskiej rzeczywistości gospodarczej, przy-
czyniając się do jego zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.
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Streszczenie

W artykule podjęto problematykę znaczenia inwestycji zagranicznych w procesie 
dyfuzji praktyk społecznie odpowiedzialnego biznesu (CSR) do poszczególnych 
regionów, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji duńskich na gruncie doświadczeń 
województwa zachodniopomorskiego. Prócz analizy teoretycznych podstaw społecznej 
odpowiedzialności biznesu, analizuje duńskie rozwiązania legislacyjne w tym zakresie, 
pośrednio oddziałujące na zachodniopomorskie praktyki CSR. Opracowanie odwołuje 
się do ilościowej i jakościowej analizy danych oraz dokumentacji urzędowej. Ponadto 
zastosowano tu monograficzną metodę jakościową, opisując duńskie przedsiębiorstwo 
praktykujące społecznie odpowiedzialny biznes w województwie. 
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Danish investments in the issues of socially responsible business

Summary

The article undertakes the importance of foreign investments in the diffusion practices 
of corporate social responsibility (CSR) for each region, with particular emphasis on Danish 
investments in Westpomeranian Region. The analysis of the theoretical foundations of 
corporate social responsibility and the Danish legislative solutions in this field, indirectly 
affecting the Westpomeranian CSR practices, were performed. The article refers to the 
quantitative and qualitative data and official documentation scrutinizes. Furthermore, 
a qualitative monographic method, describing the Danish company practicing socially 
responsible business in the region, has been used.

Translated by Magdalena Woźniak-Miszewska



eu ropa r egion u m t om X V ii i  rok 2013

Małgorzata sAAr

szczecin

Potencjał eksportowy zachodniopomorskich przedsiębiorstw 
oraz wybrane narzędzia wsparcia jego rozwoju  

na szczeblu administracyjnym

Wprowadzenie

coraz większa liczba firm uczestniczy w wymianie handlowej zarówno 
kupując, jak i eksportując produkowane przez siebie dobra i usługi. Duże 

przedsiębiorstwa często prowadzą działania eksportowe korzystając z wewnętrz-
nych zasobów kadrowych, a także mając oddziały techniczne i handlowe poza 
granicami kraju.

Przedsiębiorstwa działające w środowisku międzynarodowym mają dostęp 
do większego rynku zbytu. Z jednej strony może to powodować zwiększenie 
wolumenu produkcji, a co za tym idzie obniżenia przeciętnych kosztów produkcji 
dla przedsiębiorstwa, z drugiej strony międzynarodowa konkurencja wymusza 
stałą poprawę jakości oferowanych produktów i usług. Funkcjonowanie za granicą 
wymaga stałego badania rynków docelowych, nawiązywania nowych kontaktów, 
obecności na licznych wydarzeniach promocyjno-wystawienniczych, prowadze-
nia negocjacji, co często wiąże się z określonymi kompetencjami językowymi. 
Rozwój przedsiębiorczości w skali krajowej i regionalnej, jak również rozwój 
potencjału eksportowego firm może być wspierany zarówno przez instytucje 
otoczenia biznesu, takie jak m.in. organizacje gospodarcze czy izby handlowe, 
jak i przez administrację szczebla krajowego i samorządowego. W artykule 
autorka opisała wybrane narzędzia wspierania działalności eksportowej, które 



154 Europa Regionum XVIII (2013)

są oferowane przedsiębiorcom na szczeblu ogólnokrajowym i samorządowym. 
Instrumenty finansowane ze szczebla krajowego w ramach, np. Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) 2007–2013 w dużej mierze są 
realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na poziomie województw. 
Pomimo trwających prac nad nową perspektywą finansową unijnych środków 
na lata 2014–2020, z dostępnych narzędzi przedsiębiorstwa będą mogły jeszcze 
korzystać przez wiele miesięcy, a dzięki wymaganiom tzw. trwałości niektórych 
projektów, przez kilka następnych lat. Celem artykułu jest rozpowszechnienie 
informacji na temat niektórych narzędzi wsparcia eksportu, które mimo licznych 
akcji marketingowych wciąż są mało znane wśród przedsiębiorców planujących 
bądź realizujących ekspansję swoich produktów na zagraniczne rynki. 

1. Rozwój działalności przedsiębiorstw na rynkach między - 
narodowych

We współczesnej gospodarce internacjonalizacja staje się coraz bardziej 
znaczącym i powszechnym zjawiskiem. Oznacza każdą formę działalności przed-
siębiorstwa podejmowaną poza granicami kraju macierzystego. Niewątpliwym 
tłem dla procesów internacjonalizacji jest zjawisko globalizacji, które sprzyja 
m.in. liberalizacji handlu zagranicznego, skracaniu życia produktów, ale również 
powoduje większe nakłady na sferę badawczo-rozwojową oraz szeroko pojęty 
rozwój techniki1. W literaturze przedmiotu wyróżnia się różne etapy rozwoju 
przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym. 

Początkowe stadium działalności większości firm to etap przedsiębiorstwa 
krajowego. Rynkiem docelowym produktów lub usług jest kraj macierzysty, ale 
również dostawcy i zasoby kadrowe pochodzą zwykle z jednego kraju. Nie jest to 
jeszcze w żadnym stopniu przedsiębiorstwo międzynarodowe. 

Pierwszym stadium w rozwoju międzynarodowym jest przedsiębiorstwo 
eksportujące lub importujące. Początkowo eksport lub import towarów dotyczy 
jednego lub niewielu rynków zagranicznych. Przedsiębiorstwo jest zlokalizowane 
zwykle w jednym kraju, a dochody uzyskuje w dużej mierze z innych rynków 
zagranicznych. 

1 Por. Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji. Podejście sieciowe, red. 
K. Fonfara, Warszawa 2009.
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 Przedsiębiorstwo międzynarodowe to takie, które zaczyna przenosić swoją 
produkcję lub jej część do innych krajów. Zatrudnia wówczas lokalnych pracow-
ników na różnych szczeblach, a wejście na rynek międzynarodowy zmusza do 
głębszego poznania i zrozumienia działań lokalnych firm, z którymi współpracują. 
W wypadku przedsiębiorstwa multinarodowego ekspansja na rynki zagraniczne 
jest jeszcze bardziej intensywna  niż w przypadku przedsiębiorstwa międzynaro-
dowego, a obszar terytorialny, na którym działa  jest często podzielony na regiony, 
podobne do siebie pod względem np. gustów konsumentów. 

Etap przedsiębiorstwa globalnego osiągają zazwyczaj przedsiębiorstwa 
z branży wysokich technologii lub oferujące unikatowe produkty, zwykle 
jednorodne2. 

Każdy etap internacjonalizacji przedsiębiorstwa wymaga innych narzędzi 
wsparcia ze strony administracji publicznej bądź samorządowej.  Najwięcej z nich 
skierowanych jest do podmiotów gospodarczych znajdujących się na pierwszym 
etapie umiędzynarodowienia, czyli krajowych firm, które dopiero planują działal-
ność eksportową, bądź do przedsiębiorstw już funkcjonujących w mniejszym lub 
większym stopniu na rynkach zagranicznych. Przedsiębiorstwa międzynarodowe 
planujące realizację bezpośredniej inwestycji na obcym rynku zwykle korzystają 
ze wsparcia instytucji znanych na całym świecie jako invest in, a które są regio-
nalnymi zagranicznymi odpowiednikami Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych (PAIiIZ)3. Dla przedsiębiorstw multinarodowych i globalnych naj-
bardziej efektywną formą wsparcia mógłby być lobbying gospodarczy na szczeblu 
rządowym. Najczęstszymi beneficjentami przedstawianych w niniejszym artykule 
form wsparcia eksportu są przedsiębiorstwa, które już funkcjonują w przestrzeni 
międzynarodowej, wstępnie zidentyfikowały docelowe rynki zbytu i poszukują 
konkretnych form wsparcia dla obranej przez siebie strategii.

2 M. Bartosik-Purgat, Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym, PWE 2010,  
s. 37–43.

3 W Polsce regionalnymi przedstawicielstwami PAIiIZ są Centra Obsługi Inwestora.  
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2. Potencjał produkcyjny i eksportowy zachodniopomorskich 
przedsiębiorstw

W obliczu nowego okresu programowania finansowego Unii Europejskiej 
(UE) na lata 2014–2020 Komisja Europejska (KE) postawiła przed regionami 
wymaganie określenia regionalnych i inteligentnych specjalizacji4. Obecność 
w województwie zachodniopomorskim takich sektorów jak spożywczy, metalowy, 
budowlany, logistyka z produkcją środków transportu, chemiczny czy drzewno-
-meblarski, pozwoliła w ostatnich latach zbudować szerokie kompetencje w tym 
zakresie w obszarze edukacji, badań i produkcji5. Jednocześnie pozwoliło to wy-
odrębnić następujące specjalizacje, które można określić mianem regionalnych: 
1. Biogospodarka – oparta na naturalnych zasobach regionu, obejmuje m.in. 

rolnictwo, leśnictwo, rybactwo oraz związane z nimi przemysły przetwórcze 
oparte na biotechnologii oraz wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

2. Działalność morska i logistyka – obejmująca tradycyjne lecz ciągle rozwijane 
obszary gospodarki województwa związane z dostępem do morza.

3. Przemysł metalowo-maszynowy – sektor obejmujący przemysł metalowy 
i maszynowy, precyzyjną obróbkę metali, przemysł okrętowy, produkcje 
konstrukcji wielkogabarytowych, mechanikę, automotive, automatykę.

4. Usługi – sektor, który w strukturze gospodarki województwa w ostatnich latach 
ma bardzo wysoki, korzystny udział w porównaniu z innymi województwami.

5. Turystyka – obszar, w którym województwo, wykorzystując swoje korzystne 
zasoby naturalne, położenie oraz dotychczasową infrastrukturę jest krajowym 
liderem. Obejmuje turystykę uzdrowiskową, medyczną oraz turystykę typu 
welness & SPA6. 

Wymienione pierwsze trzy specjalizacje można nazwać inteligentnymi, ze 
względu na potencjał naukowo-badawczy zwłaszcza zachodniopomorskich wyż-

4 Regionalna specjalizacja – zidentyfikowane, wyjątkowe cechy i aktywa każdego regionu, 
podkreślające przewagę konkurencyjną oraz skupiające regionalnych partnerów i zasoby; 
Inteligentna specjalizacja – poza cechami stanowiącymi o specjalizacji danego regionu, podkreśla 
się konieczność uwzględnienia przy ich wyznaczaniu takich elementów, jak sfera badawczo-
rozwojowa, wykorzystanie w produkcji oraz zasięg funkcjonowania na rynku regionalnym 
i ponadregionalnym.

5 Założenia do procesu identyfikacji inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopo-
morskiego, Szczecin 2014, s. 2.

6 Por. Materiały i uwarunkowania potrzebne do określenia regionalnych specjalizacji woje-
wództwa zachodniopomorskiego, red. W. Durka, K. Siewiera, CRSG, Szczecin 2013, s. 3 i n.
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szych uczelni, ale również ze względu na ich potencjał produkcyjny i obecność na 
rynku krajowym i międzynarodowym. 

Celem administracji na szczeblu wojewódzkim powinna być promocja 
elementów, które świadczą o wyjątkowości wiedzy i zasobów regionu, co stano-
wić będzie jego przewagę gospodarczą. Koncentracja na określonych obszarach 
pozwoli uzyskać efekt skali, a także rozwijać wyróżniające i oryginalne obszary 
specjalizacji. Proces ten wymaga jednak inicjowania nowych form współpracy 
między przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami 
badawczo-rozwojowymi7. Pomimo podkreślania znaczenia rozwoju regionalnych 
specjalizacji, narzędzia wsparcia działalności eksportowej dotyczą przedsię-
biorstw również z innych branż.  

Znaczenie potencjału poszczególnych branż na Pomorzu Zachodnim potwier-
dzają dane statystyczne. Wartość eksportu w województwie zachodniopomorskim 
od kilku lat w miarę systematycznie rośnie. W latach 2009–2011 średnioroczne 
tempo wzrostu wyniosło 17,3%, osiągając w 2011 roku wartość 4,3 mln euro.  
W 2008 roku można było zauważyć spadek wzrostu wartości eksportu, co było 
związane z załamaniem gospodarczym na światowych rynkach. Trend ten był analo-
giczny do sytuacji w całej Polsce. W latach 2007–2008 poziom eksportu zwiększył się 
o 14%, po czym w 2009 roku obniżył się o 16%. Tak silny spadek wartości eksportu 
wynikał z mniejszego popytu na rynkach głównych partnerów eksportowych polskich 
przedsiębiorców, a także ze spadku opłacalności eksportu w wyniku umocnienia się 
złotego8.  Wartość eksportu w województwie zachodniopomorskim i w Polsce w la-
tach 2008–2011 przedstawiono na rysunku 1. 

W latach 2007–2009 udział eksportu województwa zachodniopomorskiego 
w tworzeniu produktu krajowego brutto był stały i wyniósł 25,79% PKB regionu. 
Analizując wartość eksportu pozostałych polskich województw, zachodniopo-
morskie plasuje się na środkowej, ósmej pozycji. Największą wartość osiągnęły 
województwa śląskie, mazowieckie i dolnośląskie, a najmniejszą – opolskie, 
świętokrzyskie i podlaskie9. 

7 Por. ibidem. 
8 Kurs EURO/PLN na koniec lutego 2009 r. wyniósł 4,7 PLN, a w sierpniu 2009 r. 4,10 PLN. 
9 Ocena potencjału eksportowego województwa zachodniopomorskiego, ConQuest Consulting, 

Warszawa 2012, s. 104–116.  
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Rys. 1. Wartość eksportu w województwie zachodniopomorskim i w Polsce w latach 
2008–2011 w mln euro

Źródło: Ocena potencjału eksportowego województwa zachodniopomorskiego, Warszawa 2012, 
s. 10. 

Głównym partnerem handlowym dla przedsiębiorców z północno-zachodniej 
Polski, jak wskazano na rysunku 2, są kraje europejskie. Ich procentowy udział 
w całkowitym eksporcie wyniósł aż 85,41%. Wśród krajów europejskich domi-
nowały kolejno: Niemcy, Dania, Francja, Szwecja, Wielka Brytania i Norwegia. 
Sytuacja taka wynika z przygranicznego położenia geograficznego województwa 
zachodniopomorskiego oraz bliskości Skandynawii. Przedsiębiorstwa eksportują 
głównie produkty należące do sekcji różnych wyrobów gotowych, do których 
zaliczane są m.in. meble, prefabrykaty budynków oraz zabawki. Duży udział 
w tym sektorze mają również produkty oświetleniowe i urządzeń domowych. 
Na drugim miejscu znajdują się produkty przetwórstwa rybnego. Nadmorskie 
położenie regionu oraz dobrze rozwinięta gospodarka morska to czynniki, które 
pozytywnie wpłynęły na rozwój branży. Naturalne warunki regionu, w tym 
wysoki wskaźnik zalesienia powodują uplasowanie się sektora drzewnego na 
czołowych pozycjach priorytetowych sektorów zachodniopomorskiej gospodarki. 
Artykuły drewniane zajmują trzecią pozycję eksportową w regionie. Wysoko pla-
suje się również budowa statków, łodzi i konstrukcji pływających, a także dobrze 
rozwinięty sektor rolno-spożywczy. Przemysł chemiczny, który jeszcze w 2008 
roku zajmował drugą pozycję wśród towarów eksportowych regionu, zanotował 
znaczny spadek wartości eksportu. Spadki zanotowały też takie sekcje gospodar-
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ki, jak broń i amunicja oraz tłuszcze i oleje. Może to wynikać z ogólnoświatowego 
kryzysu gospodarczego oraz faktu, że produkty te nalżą do tzw. artykułów drugiej 
potrzeby, z których konsumenci dobie kryzysu najczęściej rezygnują10. 

Rys. 2. Udział poszczególnych kontynentów w eksporcie województwa zachodniopo-
morskiego w 2011 roku 

Źródło: Ocena potencjału eksportowego województwa zachodniopomorskiego, Warszawa 2012, 
s. 24. 

1. Działania mające na celu wsparcie działalności eksportowej 
zachodniopomorskich przedsiębiorców

1.1. Wybrane działania w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ)

Zarówno administracja rządowa, jak i samorządowa posługuje się różnymi 
narzędziami ekonomicznymi w celu osiągnięcia założonego celu jakim jest zrów-
noważony rozwój gospodarczy. Wiele z tych działań ma charakter wspólny, jak 
np. realizacja regionalnych programów operacyjnych, w ramach których organy 
wykonawcze województw zarządzają środkami pochodzącymi z funduszy Unii 
Europejskiej. 

10 Ocena potencjału eksportowego województwa zachodniopomorskiego, ConQuest Consulting, 
Warszawa 2012, s. 26–43. 
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Klasyczne działania, które mają na celu zwiększenie konkurencyjności za-
chodniopomorskich przedsiębiorców przedstawia oś priorytetowa 1. Gospodarka 
– Innowacje – Technologie w RPO 2007–2013. Przez inwestycje w mikro, małe 
i średnie przedsiębiorstwa (MSP) wzrasta ich potencjał zarówno na rynku krajo-
wym, jak i międzynarodowym. 

W ramach poddziałania Inwestycje w Mikroprzedsiębiorstwa realizowane 
są przedsięwzięcia, podnoszące konkurencyjność mikroprzedsiębiorstw przez 
zwiększanie ich potencjału i zdolności inwestycyjnej m.in. przez: rozszerzenie za-
kresu działalności gospodarczej, dywersyfikację produkcji lub świadczenia usług 
przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów i usług, 
czy zmianę produktu lub usługi, w tym dostosowanie jego profilu do występujące-
go popytu rynkowego w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej. 

Podobne zadanie spełnia poddziałanie Inwestycje MSP w nowe technologie. 
Wspiera ono innowacyjne projekty inwestycyjne, podnoszące konkurencyjność 
oraz innowacyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przez wdrażanie 
w przedsiębiorstwie nowych technologii, które umożliwią wytwarzanie nowych 
lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług. Inwestycje technolo-
giczne dotyczą zarówno zakupu nowej technologii oraz jej wdrożenia, jak i wdro-
żenia nowej własnej technologii oraz uruchomienia na jej podstawie produkcji 
nowych, ulepszonych towarów, procesów lub usług. 

Klasycznym działaniem województwa mającym na celu wzrost potencjału 
eksportowego zachodniopomorskich firm, finansowanym w ramach regionalnego 
programu operacyjnego, jest promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzyna-
rodowym. Celem tego poddziałania jest przyspieszenie procesu umiędzynaro-
dowienia zachodniopomorskich firm, jak również promocja regionu za granicą 
przez ułatwienie przedsiębiorstwom nawiązywania kontaktów z potencjalnymi 
kontrahentami z zagranicy oraz rozwoju działalności eksportowej, a także umoż-
liwienie prezentacji oferty przedsiębiorstw podczas imprez targowo-wystawien-
niczych o międzynarodowym charakterze oraz o istotnym znaczeniu dla polskiej 
gospodarki11. Z możliwości promocji przedsiębiorstw przez uczestnictwo w tar-
gach i wystawach międzynarodowych oraz spotkań z zagranicznymi partnerami 
skorzystało już wiele firm i organizacji otoczenia biznesu, takich jak branżowe 
organizacje gospodarcze czy izby handlowe. Urząd Marszałkowski Województwa 

11 Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomors-
kiego na lata 2007–2013 (wersja 6.5), Szczecin 2012. 
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Zachodniopomorskiego również przygotował ofertę misji gospodarczej dla 
przedsiębiorców z siedzibą na jego terytorium. Pierwsza z nich odbyła się do 
Chińskiej Republiki Ludowej, kolejne do Kazachstanu i Danii, a ostatnia w maju 
2014 roku do Doliny Krzemowej dla sektora IT/ICT i nowoczesnych technologii 
biomedycznych. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na 
lata 2007–2013 jest wciąż dokumentem obowiązującym, jednak od wielu mie-
sięcy trwają prace dotyczące nowej perspektywy finansowej na lata 2014–2020.  
Pierwsza oś priorytetowa koncentruje się wokół podniesienia poziomu innowa-
cyjności i konkurencyjności gospodarki regionu dzięki wykorzystaniu potencjału 
regionalnych i inteligentnych specjalizacji, a rozwój międzynarodowej współpracy 
gospodarczej jest jednym z jej celów szczegółowych. 

1.2. Polski Czempion

Działaniem o charakterze ponadregionalnym, mającym na celu umię-
dzynarodowienie polskich przedsiębiorstw jest inicjatywa Agencji Rozwoju 
Aglomeracji Wrocławskiej – Polski Czempion. Partnerami programu są obecnie 
również Ministerstwo Gospodarki oraz Polska Agencja Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych. W maju 2012 roku do programu przystąpiło kilka kolejnych 
miast i województw podpisując oficjalną deklarację, w tym województwo za-
chodniopomorskie oraz miasto Szczecin12. Głównym zadaniem, jaki stawiają 
sobie twórcy i uczestnicy programu Polski Czempion jest wsparcie regionalnych 
przedsiębiorców w ich ekspansji gospodarczej i eksportowej na rynki zagra-
niczne. Województwo zachodniopomorskie stawia sobie za cel wypromowanie 
w perspektywie 10 lat kilku central firm globalnych. Wpłynie to znacząco na 
stabilność gospodarki i jej potencjał innowacyjny, a także zwiększy cyrkulację 
kapitału w obszarze małej i średniej przedsiębiorczości. Proces internacjonalizacji 
zachodniopomorskiej gospodarki następuje dwukierunkowo – przez pozyskiwa-
nie zaawansowanych zewnętrznych projektów inwestycyjnych, jak również przez 
ekspansję zachodniopomorskich firm na świat. Oba kierunki są równie ważne 

12 Współpracę zadeklarowały również samorządy województw: lubelskiego, łódzkiego, 
małopolskiego, mazowieckiego, pomorskiego, a także samorządy Gdańska, Katowic, Olsztyna, 
Poznania i Rzeszowa.
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dla silnego umiejscowienia województwa zachodniopomorskiego oraz stolicy 
naszego regionu – Szczecina w światowej sieci powiązań gospodarczych13.

Firmy biorące udział w programie Polski Czempion powinny mieć charakter 
co najmniej multilokalny w skali Europy oraz mieć strategię globalną. 

1.3. Paszport do eksportu

Działaniem przeznaczonym dla przedsiębiorców, którzy chcieliby rozpo-
cząć lub rozwinąć działalność eksportową jest projekt Paszport do eksportu, 
realizowany w ramach PO IG 2007–201314. Działanie to jest przeznaczone dla 
realizacji projektów mających na celu wejście na nowe rynki i wzmocnienie 
pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, projektów 
przyczyniających się do zwiększenia udziału sprzedaży na eksport w ogólnej 
wartości sprzedaży przedsiębiorstwa oraz projektów promujących polską markę 
na rynkach zagranicznych.

Działanie dotyczy przygotowania planu rozwoju eksportu oraz jego wdroże-
nia. Przygotowanie planu rozwoju eksportu powinno zawierać m.in. wskazanie 
działań, których realizacja umożliwi przedsiębiorcy wejście na wybrane rynki, 
analizę aktów prawnych, procedur i zwyczajów rynku docelowego oraz analizę 
pozycji przedsiębiorstwa pod względem jego konkurencyjności oraz wskazanie 
rynków docelowych dla działalności eksportowej15.

13 http://www.wzp.pl/coie/bwp/polski_czempion.htm. Więcej informacji o programie Polski 
Czempion odstępnych jest na stronie internetowej: www.polskiczempion.pl. 

14 Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka Priorytet VI – Polska gospodarka na rynku 
międzynarodowym. Działanie 6.1. Paszport do eksportu.

15 http://www.parp.gov.pl/index/index/596. 
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1.4. Projekty systemowe Ministerstwa Gospodarki

1.4.1. Projekt 6.2.1. Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów 
i eksporterów (COIE)

W 2010 roku województwo zachodniopomorskie przystąpiło do projektu 
systemowego ministra gospodarki, którego celem jest wzrost poziomu umię-
dzynarodowienia polskich firm przez ułatwienie przedsiębiorcom, a także 
organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców, dostępu do kompleksowych, wy-
sokiej jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do 
planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami 
Polski. Partnerami Ministerstwa Gospodarki na terenie Polski są Centra Obsługi 
Inwestorów i Eksporterów (COIE). 

Rolą Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów jest m.in udrożnienie 
przepływu informacji między przedsiębiorcami, samorządem województwa 
a Ministrem Gospodarki, w tym Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji 
(WPHI) ambasad i konsulatów RP na świecie, a tym samym umożliwienie realne-
go wpływu samorządu i przedsiębiorstw z poszczególnych regionów na realizację 
polityki współpracy gospodarczej z zagranicą. Centrum, będąc w stałym kontak-
cie z przedstawicielami WPHI na świecie, kontaktuje się w sprawach bieżących 
dotyczących m.in. pozyskiwania partnerów gospodarczych, poszukiwania pod-
dostawców w Polsce dla zagranicznych przedsiębiorców, ale również kojarzenia 
partnerów biznesowych przy okazji organizowanych misji gospodarczych. 

W ramach świadczonych usług dla eksporterów eksperci COIE udzielają 
ponadto bezpłatnych informacji, które dotyczą:
1. Identyfikacji rynku dla danego typu produktu/usługi i inwestycji poza granicę 

Polski. Centrum dysponuje bazami danych, dzięki którym ma możliwość 
wygenerowania raportów branżowych na rynku światowym. 

2. Wyszukiwania w dostępnych krajowych i zagranicznych bazach danych 
informacji na temat potencjalnych partnerów gospodarczych w eksporcie lub 
w podejmowaniu inwestycji na wybranym rynku zagranicznym. Dzięki tym 
bazom istnieje możliwość  inicjowania kontaktów między przedsiębiorcami 
zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. 

3. Pozyskiwania i udostępniania zainteresowanym przedsiębiorcom i grupom 
przedsiębiorstw informacji rynkowych w postaci: zagranicznych raportów, 
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analiz, badań rynkowych, opracowań sektorowo-problemowych i informacji 
na temat: administracyjno-prawnych, finansowych aspektów prowadzenia 
działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych, także w zakresie rozwo-
ju działalności eksportowej i podejmowania/realizacji inwestycji za granicą.

4. Obowiązujących zasad otwierania oddziałów i przedstawicielstw za granicą.
5. Pozyskiwania i przekazywania informacji ukierunkowanych na umożliwienie 

przedsiębiorcom lub grupom przedsiębiorstw dostosowania strategii ekspor-
towej przedsiębiorstwa do danego rynku zagranicznego,

6. Dokonanie doboru efektywnych i skutecznych form realizacji działań marke-
tingowych na rynkach zagranicznych.

7. Udostępnianie informacji odnośnie do źródeł i procedur pozyskiwania 
środków na finansowanie działalności eksportowej i inwestycji za granicą, 
z programów pomocowych Unii Europejskiej – krajowych i regionalnych oraz 
ze środków publicznych.

8. COIE dysponuje publikacją Instrumenty umiędzynarodowienia działalności 
przedsiębiorców, a także broszurami informacyjnymi o 40 rynkach zagra-
nicznych, które zawierają opis specyfiki rynku, bariery dostępu, możliwości 
eksportowe i importowe, informacje o prowadzeniu wymiany handlowej oraz 
broszury informacyjne w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Są 
one na życzenie bezpłatnie udostępniane przedsiębiorcom.

Co prawda projekt systemowy Ministerstwa Gospodarki dotyczy PO IG 
2007–2013, to jednak trwałość projektu zaplanowano do 2020 roku. Oznacza to, że 
przedsiębiorcy przez jeszcze co najmniej 5 lat będą mogli korzystać z bezpłatnych 
usług informacyjnych mających na celu wzrost ich umiędzynarodowienia. 

Bezpośrednimi instrumentami wspierania aktywności polskich przedsię-
biorców za granicą są: 
1. Branżowe projekty promocyjne dotyczące eksportu. Dotyczą one wsparcia 

przedsięwzięć realizowanych w ciągu roku kalendarzowego, obejmujących co 
najmniej dwie formy działań promocyjnych, takich jak: pokazy, degustacje, 
wystawy, prezentacje, demonstracje, spotkania branżowe, szkolenia i warsz-
taty realizowane w kraju i za granicą oraz badania rynku zagranicznego. 
O wsparcie mogą ubiegać się grupy co najmniej czterech przedsiębiorstw. 
Ministerstwo Gospodarki w ramach tego projektu może dofinansować koszty 
związane m.in. z transportem, wynajmem i organizacją powierzchni wysta-
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wienniczej, przygotowaniem materiałów promocyjnych oraz przeprowadze-
niem niezbędnego badania rynku zagranicznego.

2. Przedsięwzięcia promocyjne i wpierające eksport. Dotyczą wspierania orga-
nizacji przedsięwzięć promocyjnych, takich jak m.in.: seminaria, konferencje, 
zbiorowe pokazy oraz prezentacje. Ministerstwo Gospodarki może dofinanso-
wać wydatki m.in. na: wynajem sali wraz z wyposażeniem, obsługę technicz-
ną, wydruk materiałów informacyjnych i konferencyjnych czy  tłumaczenia. 

3. Przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport. W ramach tego projektu 
minister gospodarki dofinansuje przedsięwzięcia wydawnicze promujące 
eksport lub sprzedaż na rynku Unii Europejskiej. Dofinansowaniem mogą 
zostać objęte: katalogi, informatory branżowe i regionalne, foldery, obcoję-
zyczne wersje czasopism, publikacje książkowe oraz materiały promocyjne 
i informacyjne na nośnikach elektronicznych. Pomoc nie może być udzielona 
na publikację materiałów reklamowych indywidualnego przedsiębiorcy, lecz 
grupy co najmniej czterech firm.

4. Certyfikaty eksportowe przeznaczone są dla przedsiębiorców z sektora MSP. 
Dotyczą wspierania uzyskania certyfikatu wyrobu lub przedłużania ważności 
certyfikatów, świadectw i atestów wyrobu, wymaganych w obrocie towarami 
na rynkach zagranicznych, z wyłączeniem certyfikatów, świadectw i atestów 
zgodności z normami Jednolitego Rynku Europejskiego i innych wymaganych 
w obrocie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wysokość wsparcia dla 
jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć 50 000 zł na rok i może zostać 
przeznaczona m.in. na: usługi doradcze, przygotowanie dokumentacji tech-
nicznej, przeprowadzenie badań certyfikacyjnych oraz wystawienie i wydanie 
certyfikatu wyrobu16.

Z powyższych programów przedsiębiorcy mogą korzystać już tylko do końca 2014 
roku. 

16 Instrumenty umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorców, Warszawa 2010. 
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1.4.2. Projekt 6.5.1 Promocja polskiej gospodarki na rynkach 
międzynarodowych17

Projekt Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych  ma 
na celu: 
 – poprawę wizerunku Polski i polskiej gospodarki wśród zagranicznych part-

nerów gospodarczych, 
 – poprawę dostępu do informacji o Polsce jako partnera gospodarczego oraz o wa-

runkach prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych, 
 – wzrost inwestycji polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych, 
 – wsparcie i pomoc w rozwoju eksportu w branżach gospodarki objętych pro-

jektem. 
W projekcie przewidziane jest przeprowadzenie badań wizerunkowych, na 

terenie krajów o istotnym znaczeniu eksportowym dla polskich przedsiębiorstw. 
Wyniki badań umożliwią opracowanie kampanii informacyjno-promocyjnej, tak 
aby w sposób korzystny wypromować wizerunek Polski na arenie międzyna-
rodowej oraz umożliwić spójną promocję polskich eksporterów w procesie ich 
umiędzynarodowienia. 

Najważniejszą częścią projektu, jest realizacja branżowych programów 
promocji. Mają one na celu wsparcie udziału przedsiębiorców w wydarzeniach 
promocyjnych oraz oddziaływać na daną branżę jako całość. 

W celu pogłębienia wiedzy przedsiębiorców na temat specyfiki funkcjonowa-
nia rynków zagranicznych, w tym pozyskania aktualnych informacji dotyczących 
rynków, branż, potencjalnych kontrahentów, warunków prawnych, planowany jest 
zakup różnego rodzaju opracowań, analiz, badań, opinii prawnych, ekspertyz ryn-
kowych itp., które będą dostępne bezpośrednio zainteresowanym przedsiębiorcom 
uczestniczącym w branżowych programach promocji, jak również użytkownikom 
Portalu Promocji Eksportu.

Zaplanowane w projekcie działania są ze sobą powiązane i tworzą spójną 
i szeroko zakrojoną akcję promocyjną polskiej gospodarki, mającą na celu popra-
wę wizerunku Polski i polskiej gospodarki wśród partnerów międzynarodowych18.

17 Projekt systemowy Ministerstwa Gospodarki Promocja Polskiej gospodarki na rynkach 
międzynarodowych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poddziałanie 6.5.1.

18 http://www.mg.gov.pl/Fundusze+UE/POIG/Dzialania/Dzialanie+651
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1.4.3. Portal Promocji Eksportu

Portal Promocji Eksportu jest działaniem Ministerstwa Gospodarki, który 
ma na celu przedstawienie spójnej informacji o dostępnych instrumentach 
wspierających eksport, działaniach dotyczących promocji polskich specjalności 
eksportowych czy organizacjach wspierających wymianę handlową. 

Rys. 3. Portal Promocji Eksportu
Źródło: http://www.exporter.gov.pl/.

Ponadto są tam zamieszczone raporty o Polsce, biuletyny, przewodniki 
i poradniki o rynkach zagranicznych, a także informacje o Wydziałach Promocji 
Handlu i Inwestycji na świecie. Na stronie portalu promocji eksportu polscy przed-
siębiorcy mają możliwość zamieszczenia ogłoszenia  swojej oferty eksportowej 
oraz zapoznać się z ofertami zagranicznych firm w poszczególnych branżach. 
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Portal jest silnie promowany przez placówki WPHI wśród zagranicznych przed-
siębiorców, którzy są zainteresowani współpracą z polskimi kooperantami. Portal 
nie przewiduje zakończenia działania w związku z kończącą się perspektywą 
finansową Unii Europejskiej, przedsiębiorcy przez wiele lat będą mogli odszukać 
tu uaktualnione informacje dotyczące wspierania polskiego eksportu. 

Podsumowanie

Przedstawione w artykule wybrane narzędzia promocji eksportu przezna-
czone są przede wszystkim dla przedsiębiorców realizujących bądź planujących 
rozpocząć działalność eksportową. Poziom umiędzynarodowienia przedsiębiorstw 
może być bardzo różny i dla każdego z przedsiębiorców należałoby dopasować 
inne narzędzia wsparcia. W strukturze zachodniopomorskich firm można wyróż-
nić takie, które nie mają jeszcze żadnych kontaktów zagranicznych, takie, które 
co prawda nie są jeszcze obecne na zagranicznych rynkach, to jednak rozważają 
możliwość eksportu i są jednocześnie świadome szans i barier związanych z po-
szerzeniem swojej działalności. Wybrane narzędzia dotyczą wsparcia na poziomie 
administracji wojewódzkiej i administracji krajowej. Pomimo kończącej się unijnej 
perspektywy finansowej na lata 2007–2014 oraz licznych akcji marketingowych, 
wielu przedsiębiorców nie korzysta lub nawet nie zna powyższych narzędzi. 

Zespół ekspertów pracujących w Biurze Wspierania Przedsiębiorczości, 
funkcjonującego w ramach Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na podstawie swojej 
wiedzy, doświadczenia i dostępnych informacji jest w stanie dopasować ofertę 
eksportową dla przedsiębiorców zgłaszających się do Centrum. 
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Streszczenie

W artykule przedstawiono potencjał produkcyjny i eksportowy zachodniopomorskich 
przedsiębiorstw oraz wybrane narzędzia wsparcia jego rozwoju na szczeblu administracyjnym. 
Autorka wykorzystała najnowsze badania dotyczące procesu powstawania regionalnych 
i inteligentnych specjalizacji a także danych statystycznych, które jednoznacznie przedstawiają 
charakter produkcyjny firm na Pomorzu Zachodnim. W drugiej części publikacji opisano 
wybrane narzędzia wsparcia eksportu na szczeblu wojewódzkim i krajowym. Celem autorki 
jest informowanie o bezpłatnych, wysokiej jakości usług zwłaszcza dla małych i średnich 
firm planujących bądź realizujących działania eksportowe. 

Export potential of West Pomeranian enterprises and selected tools  
of their support at the administrative level

Summary

The article presents the potential for production and export of westpomeranian 
companies and selected tools to support its development at the administrative level. 
The author relied on the latest research on the process of the formation of regional 
and smart specializations as well as statistical data that clearly shows the nature 
of the manufacturing companies in Western Pomerania. The second part of the article 
describes some of the tools of export support at the voivodeship and national level. 
The goal of the author is to inform about free, high-quality services, especially for small 
and medium-sized companies planning or carrying out export activities.

Translated by Małgorzata Saar
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Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim.  
Obraz bezrobocia

Wprowadzenie

istotnym elementem każdej gospodarki jest rynek pracy, który z jednej strony 
stwarza warunki do znalezienia pracy, z drugiej zaś umożliwia pozyskanie 

odpowiednich pracowników. Są to wszystkie procesy, uwarunkowania prawne, 
formy związane z zatrudnieniem oraz sprzedaż swoich umiejętności w zamian za 
wynagrodzenie. W roli głównej występuje pracodawca i pracownik, a elementem 
wiążącym jest praca1.

Województwo zachodniopomorskie według danych za 2011 rok zajmuje 
przedostatnie miejsce w kraju po względem najwyższej stopy bezrobocia, a w ran-
kingu 30 powiatów w Polsce, charakteryzujących się najwyższym bezrobociem 
rejestrowanym znalazło się 9 powiatów z terenu województwa zachodniopomor-
skiego. Na koniec 2011 roku w rejestrach urzędów pracy na badanym obszarze 
pozostawały 108 904 osoby poza zatrudnieniem.

W niniejszym artykule przedstawiono charakterystykę rynku pracy w wo-
jewództwie zachodniopomorskim na podstawie danych statystyki publicznej 
udostępnionych przez Powiatowe Urzędy Pracy z terenu województwa zachod-
niopomorskiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie oraz Ministerstwo Pracy 

1 Uwarunkowania rozwoju potencjału zatrudnienia a technologie informatyczne i innowacje 
w województwie zachodniopomorskim. Wnioski i rekomendacje dla regionu, Zachodniopomorskie 
Obserwatorium Rynku Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Szczecin 2009, s. 12.
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i Polityki Społecznej. Ponadto, przedstawiono ogólny zarys narzędzi stosowanych 
przez powiatowe urzędy pracy w celu aktywizacji osób bezrobotnych, tj. aktyw-
nych form przeciwdziałania bezrobociu wykorzystywanych w celu umożliwienia 
osobom bezrobotnym wejścia lub powrotu na rynek pracy. W niniejszej publikacji 
podjęto również próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie czy aktywne formy 
przeciwdziałania bezrobociu spełniają swoje funkcję jako instrument promocji 
zatrudnienia oraz jaka jest ich efektywność zatrudnieniowa i kosztowa.

1. Definicje rynku pracy

Na przełomie XX i XXI wieku, ze względu na wysokie i rosnące bezrobocie 
oraz zjawiska z nim związane, szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom rynku 
pracy. Przez pojęcie – rynek pracy (w najwęższym ujęciu) rozumiemy mechanizm, 
w którym dokonują się ekonomiczne transakcje: z jednej strony – angażowanie 
ludzi do pracy, z drugiej zaś – sprzedaży swojej pracy (gotowość do pracy)2.

Pojęcie rynek pracy definiowane jest w literaturze jako ogół form i procesów 
najmu pracowników przez pracodawców, a także ogół instytucji, uwarunkowań 
oraz czynników negocjacji warunków zatrudnienia, pracy i płac. Rynek pracy 
traktowany jest jako miejsce konfrontacji podaży i popytu na pracę, czyli ofert 
pracy i chęci podjęcia pracy3.

W szerszym rozumieniu rynek pracy to obszar wzajemnego oddziaływania 
popytu, czyli ilościowego i jakościowego zapotrzebowania na ludzką zdolność 
do pracy, mierzoną liczbą miejsc pracy i podaży – siły roboczej, tj. liczby osób 
zdolnych do pracy i poszukujących jej przy indywidualnych kwalifikacjach oraz 
pożądanym wynagrodzeniu i innych korzyściach wynikających ze świadczonej 
pracy. Rynek pracy powstaje więc wówczas, gdy z jednej strony mamy osoby, któ-
re pragną sprzedać swą siłę roboczą, a z drugiej pracodawców zainteresowanych 
kupnem tej siły4.

2 A. Musiał-Paczkowska, Segmentacja synku pracy, Katedra Ekonomii i Marketingu, 
Politechnika Łódzka, Łódź, s. 69.

3 J. Męcina, Polityka zatrudnienia i polityka rynku pracy a przeciwdziałanie bezrobociu. 
Analiza prawno-ekonomiczna, Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza Warszawa 2009,  
s. 9–10.

4 Ibidem, s. 9–10.
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2. Pojęcie bezrobocia i jego rodzaje

Bezrobocie nie jest zjawiskiem jednolitym, na gruncie ekonomii nie da się 
go zdefiniować w sposób jednoznaczny. W zależności bowiem od warunków, na 
jakich osoby zdolne do pracy i poszukujące pracy byłyby gotowe ją podjąć, trzeba 
odróżnić bezrobocie dobrowolne od przymusowego. Bezrobocie dobrowolne5 
występuje wówczas, gdy poszukujący pracy podjęliby ją jedynie przy wyższym 
poziomie płac realnych aniżeli aktualnie oferowany, natomiast przy danym 
poziomie tych płac nie wyrażają zgody na zatrudnienie. W przeciwieństwie do 
tego bezrobociem przymusowym określa się sytuację, w której poszu kujący pracy 
nie mogą jej uzyskać, mimo że przy danym poziomic płac realnych chcieliby ją 
podjąć. 

Rodzaje bezrobocia można wyróżniać ze względu na przyczyny ich powsta-
wania. I tak, można wyodrębnić następujące typy bezrobocia6:

 – bezrobocie frykcyjne (jest cechą każdej gospodarki, nawet takiej, w której 
występuje niedobór pracowników, związane jest z naturalną ruchliwością za-
trudnionych; tworzą je osoby pozbawione pracy tylko na krótko, co związane 
jest ze zmianą miejsca pracy lub zawodu7),

 – bezrobocie cykliczne (jest wynikiem fluktuacji aktywności ekonomicznej 
społeczeństwa, gdy spada popyt na produkty, spada również, choć zwykle 
z odroczeniem, popyt na pracę – w efekcie, jeśli szybko nie spadną płace 
realne, a zwykle tak się nie dzieje, zmniejsza się zatrudnienie i powstaje bez-
robocie; współcześnie nie musi się nawet zmniejszać popyt na produkty, wy-
starczy, że rośnie stosunkowo wolno, tzn. wolniej niż w firmach zwiększają 
możliwości produkcyjne8),

 – bezrobocie klasyczne (inaczej płacowe, powstaje na skutek zbyt wysokich płac 
realnych; przyczyn jego powstania upatruje się w wymuszaniu przez silne 
związki zawodowe wysokiego poziomu płac w skali krajowej bez uwzględ-
niania różnic, jakie występują w układach regionalnych i gałęziowych. Może 

5 D. Begg, S. Fisher, R. Dornbusch, Ekonomia, t. 2, PWE, Warszawa 1992, s. 306–308.
6 M. Góra, U. Sztanderska, Wprowadzenie do analizy lokalnego rynku pracy – przewod-

nik, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, 
Warszawa 2006, s. 23–30.

7 J. Męcina, Polityka zatrudnienia…, s. 13–14.
8 M. Góra, U. Sztanderska, Wprowadzenie do analizy…, s. 24–26.
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być ono spowodowane również ustawodawstwem określającym wysokość 
płac minimalnych na poziomie wyższym od poziomu równowagi9),

 – bezrobocie strukturalne (jest rezultatem niedostosowania liczby osób poszu-
kujących pracy do wolnych miejsc pracy w całej gospodarce oraz w przekroju 
regionalnym, kwalifikacyjnym lub gałęziowym; bezrobocie strukturalne to-
warzyszy rozwojowi społeczno-ekonomicznemu, zwłaszcza zaś wprowadze-
niu innowacji techniczno-organizacyjnych, oszczędzających pracę ludzką lub 
zmianom konkurencyjności gałęzi przemysłu10).

W literaturze przedmiotu znajdziemy również następujące typy bezrobocia 
ze względu na przyczyny powstawania11: bezrobocie technologiczne (wynikające 
z wprowadzenia substy tucyjnego postępu technicznego i technologicznego, 
który powoduje ogólny spadek zapotrzebowania na pracę żywą lub zmniejsza to 
zapo trzebowanie w przekroju określonych zawodów, zastępując pracę człowieka 
przez zastosowanie maszyn i automatów); bezrobocie koniunkturalne związane 
z cyklem gospodarczym; bezrobocie sezonowe uzależnione od pory roku.
Z kolei, rozpatrując bezrobocie ze względu na formy jego występowania, można 
wyróżnić12:
 – bezrobocie krótko-, średnio- i długookresowe; umownie przyj muje się, że 

okres pozostawania bez pracy nieprzekraczający 3 mie sięcy oznacza bezro-
bocie krótkookresowe, poszukiwanie pracy w okresie 3–12 miesięcy odpowia-
da bezrobociu średniookresowemu, a bezrobocie przekraczające 12 miesięcy 
określa się jako długookre sowe,

 – bezrobocie chroniczne, obejmujące, jako zjawisko trwałe, okre ślone grupy lud-
ności, np. młodzież, kobiety, osoby po przekroczeniu pewnej granicy wieku,

 – bezrobocie globalne (powszechne, międzynarodowe), krajowe, regionalne 
i lokalne, w zależności od obszaru, na którym w danym okresie występuje,

 – bezrobocie jawne, objęte oficjalną statystyką, oraz ukryte, czyli utajone, któ-
re znajduje się poza statystyką; bezrobocie ukryte może być całkowite lub 
częściowe, przy czym to ostatnie polega na niepeł nym wykorzystaniu czasu 
pracy.

9 J. Męcina, Polityka zatrudnienia…, s. 14–15.
10 Ibidem.
11 A. Francik, A. Pocztowski, Wybrane problemy zatrudnienia i rynku pracy, Akademia 

Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1993, s. 40–48.
12 Ibidem, s. 48–49.
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Jako kryterium klasyfikacji bezrobocia można również stosować jego 
zasięg terytorialny. Z tego punktu widzenia mówimy o bezrobociu lokalnym, 
regionalnym, ogólnokrajowym bądź światowym13.

Jak wynika z podanych wyżej klasyfikacji, poszczególne rodzaje bezrobocia, 
wyróżnione zarówno ze względu na przyczyny, jak i na formy, nakładają się na 
siebie. Na przykład, jak już wspomniano, bezrobocie strukturalne jest przeważnie 
długookresowe, bezrobocie technologiczne może mieć charakter chroniczny tylko 
w odniesieniu do osób w określonym wieku, bezrobocie frykcyjne może wystę-
pować w skali całego kraju bądź tylko niektórych regionów itp. Wynika stąd, że 
bezrobocie jest zjawiskiem złożonym, na które wpływa wiele przy czyn, i które 
można, i należy, rozpatrywać z różnych punktów widze nia.

Nieodzownym problemem związanym z bezrobociem są koszty i skutki 
bezrobocia, które można podzielić na dwie grupy – na skutki ekonomiczne i spo-
łeczne. Podział ten uwzględnia kryterium ekonomiczno-finansowe. Skutki ekono-
miczne – to koszty finansowe związane z bezrobociem, natomiast skutki społeczne 
obejmują te zjawiska, które są również rodzajem kosztów, ale ich wartość jest 
trudna do wyrażenia w wymiarze finansowym. Wśród kosztów ekonomicznych 
bezrobocia wyodrębnia się dwa rodzaje kosztów: koszty bezpośrednie i koszty 
pośrednie. Koszty bezpośrednie są to faktyczne wydatki finansowe ponoszone 
w związku z występującym bezrobociem. Koszty pośrednie nie są natomiast 
realnymi wydatkami, ale pośrednimi stratami gospodarczymi i społecznymi14.

3. Rynek pracy w Polsce – obraz bezrobocia

W końcu 2011 roku stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wyniosła 
12,5% wobec 12,4% w końcu 2010 roku. Dynamika wzrostu stopy bezrobocia 
w 2011 roku była znacząco niższa niż w 2009 roku, kiedy to wskaźnik ten zwięk-
szył się o 2,6 p.p. oraz w 2010 roku, gdy zanotowano wzrost o 0,3 p.p.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy zaczęła się syste-
matycznie zmniejszać począwszy od 2003 roku, przy czym nadal w miesiącach 
rozpoczynających i kończących rok notowany był wzrost poziomu bezrobocia 
rejestrowanego. Do końca 2007 roku zarówno liczba, jak i stopa bezrobocia reje-

13 J. Męcina, Polityka zatrudnienia…, s. 16.
14 Ibidem, s. 16–17.
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strowanego zmniejszały się coraz szybciej. W końcu 2007 roku w rzędach pracy 
zarejestrowano 1746,6 tys. bezrobotnych, tj. o 562,8 tys. mniej niż przed rokiem. 
Wówczas odnotowano też najwyższą w końcu roku dynamikę bezrobocia – 24,4% 
w porównaniu do stanu z końca 2006 roku. Spowolnienie tempa spadku bezrobocia 
było zauważalne w końcu 2008 roku wówczas w urzędach pracy zarejestrowanych 
było 1473,8 tys. osób, a wskaźnik bezrobocia zmniejszył się do 9,5%. W końcu 2009 
roku po raz pierwszy od kilku lat bezrobocie zwiększyło się o 418,9 tys. osób (28,4%). 
W kolejnych latach dynamika wzrostu słabła. W 2010 roku w skali roku wzrost bezro-
bocia wyniósł 3,3%. W końcu 2011 roku w ewidencji bezrobotnych zarejestrowanych 
było 1982,7 tys. osób, tj. o 28 tys. więcej niż rok wcześniej (wzrost o 1,4%). 
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Rys. 1. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych i stopa bezrobocia w Polsce w latach 
2003–2011

Źródło: Raport Rynek pracy w Polsce 2011 r., Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 
2012.

W końcu 2011 roku w porównaniu z analogicznym okresem 2010 roku 
poziom bezrobocia zwiększył się w 11 województwach, natomiast w pięciu 
odnotowano spadek, przy czym najwyższy w dolnośląskim o 4,5%. Najwyższą 
dynamikę wzrostu bezrobocia zanotowano w województwie łódzkim – o 5,3% 
oraz mazowieckim o 3,5% i podlaskim o 3,4%. Z kolei wzrost stopy odnotowano 
w 10 województwach – najwyższy w łódzkim o 0,5 p.p. Województwami o naj-
wyższej stopie bezrobocia są warmińsko-mazurskie (20,1%), zachodniopomorskie 
(17,5%) oraz kujawsko-pomorskie (16,9%).
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Tabela 1

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych i stopa bezrobocia w Polsce w latach 2010–2011

Województwo
Liczba bezrobotnych

Dynamika  
2010 r. = 100

Stopa 
bezrobocia 
XII.2010 r.

Stopa 
bezrobocia 
XII.2011 r.2010 r. 2011 r.

Dolnośląskie 150 282 143 575 95,5 13,0 12,5
Kujawsko-pomorskie 139 401 139 622 100,2 16,6 16,9
Lubelskie 119 709 122 441 102,3 13,0 13,3
Lubuskie 59 225 59 134 99,8 15,6 15,4
Łódzkie 131 617 138 652 105,3 12,1 12,7
Małopolskie 142 221 145 094 102,0 10,4 10,5
Mazowiecki 238 341 246 739 103,5 9,4 9,9
Opolskie 48 775 48 029 98,5 13,1 13,3
Podkarpackie 142 263 146 208 102,8 15,8 15,7
Podlaskie 63 761 65 920 103,4 13,2 14,1
Pomorskie 104 694 106 667 101,9 12,2 12,4
Śląskie 181 198 186 187 102,8 9,9 10,1
Świętokrzyskie 82 141 83 217 101,3 14,7 15,3
Warmińsko-mazurskie 105 942 107 333 101,3 20,0 20,1
Wielkopolskie 135 172 134 945 99,8 9,2 9,2
Zachodniopomorskie 109 964 108 904 99,0 17,4 17,5
Polska 1 954 706 1 982 676 101,4 12,3 12,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Bezrobocie na poziomie powiatowym na koniec grudnia 2011 roku wyniosło 
od 3,7% w Poznaniu do 37,2% w powiecie szydłowieckim (woj. mazowieckie). 
W grupie 30 powiatów charakteryzujących się najwyższym bezrobociem reje-
strowanym znalazło się 9 z województwa zachodniopomorskiego. Na najwyższej 
pozycji – szóstej – znalazł się powiat łobeski ze stopą 29,0%. W analizowanej 
grupie znalazły się ponadto powiaty: białogardzki, pyrzycki, świdwiński, szcze-
cinecki, koszaliński, choszczeński, drawski oraz kamieński15.

15 Analiza rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w 2011 roku, Wojewódzki Urząd 
Pracy w Szczecinie, Szczecin 2012, s. 6.
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4. Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim – obraz 
bezrobocia

Po sukcesywnym kilkuletnim spadku bezrobocia notowanym w latach  
2004–2008, obecnie obserwuje się pogorszenie sytuacji na krajowym i na 
regionalnych rynkach pracy. Bezrobocie rejestrowane w województwie za-
chodniopomorskim, począwszy od końca 2008 roku, charakteryzuje się stałą 
tendencją wzrostu. W listopadzie 2009 roku liczba osób bezrobotnych ponownie 
przekroczyła 100 tys., powracając do stanu z początku 2008 roku. Na koniec 2011 
roku w województwie zachodniopomorskim w urzędach pracy zarejestrowano 
108 904 osoby poza zatrudnieniem, co w stosunku do analogicznego okresu 
2010 roku oznacza spadek bezrobocia o 1% (3,8% w 2010 w porównaniu z 2009 
roku). W skali roku poprawę na zachodniopomorskim rynku pracy obserwowano 
jedynie w okresie marzec–sierpień 2011 roku, kiedy to w stosunku do pozosta-
łych miesięcy notowano niewielkie spadki w liczbie bezrobotnych oraz mniejszą 
liczbę zarejestrowanych bezrobotnych (prace sezonowe). Zauważalny spadek 
odnotowano w liczbie wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, którymi 
dysponowały urzędy pracy. W 2010 roku zarejestrowano 53 430 ofert zatrudnie-
nia, tj. niemal 17 tys. mniej niż w 2011 roku. Ponadto większa niż przed rokiem 
liczba zakładów pracy zdecydowała się na redukcję etatów. W 2010 roku zwolnień 
grupowych dokonano w 92 z nich (1003 osoby) wobec 106 zakładów (1099 osób) 
w analizowanym roku16.

Dokonując analizy struktury osób bezrobotnych w województwie zachodnio-
pomorskimwedług miejsca zamieszkania w latach 2000–2011, można stwierdzić, 
że większą grupę bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy 
stanowią osoby zamieszkałe w miastach (w 2011 r. udział zarejestrowanych osób 
bezrobotnych zamieszkujących miasta stanowił 58,7% wobec osób zamieszkałych 
na wsi). Jednak na 21 powiatów województwa zachodniopomorskiego w ośmiu 
powiatach większy jest odsetek osób mieszkających na wsi – są to powiaty: sła-
wieński, pyrzycki, łobeski, koszaliński, choszczeński, kamieński, gryfiński oraz 
gryficki.

Należy zwrócić uwagę, że analizując strukturę bezrobotnych w analizowa-
nym okresie według płci można stwierdzić, iż większą grupę zarejestrowanych 
bezrobotnych stanowią kobiety (na koniec 2011 r. w strukturze osób bezrobotnych 

16 Ibidem, s. 3. 
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odsetek kobiety stanowił – 53,8%). Warto także podkreślić, że problem bezrobocia 
wśród kobiet jest jednym z głównych wyzwań dla publicznych służb zatrud-
nienia, które wymagają wsparcia, co umożliwi lub pomoże znaleźć kobietom 
zatrudnienie17.
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Rys. 2. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych ogółem w latach 2000–2011
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WUP w Szczecinie.

Warto podkreślić, że największą stopą bezrobocia w województwie za-
chodniopomorskim na koniec 2011 roku charakteryzowały się powiaty: łobeski, 
białogardzki, pyrzycki oraz świdwiński. W 2011 roku spadek stopy bezrobocia 
w województwie zachodniopomorskim w porównaniu z grudniem 2010 roku 
wyniósł 0,3%. Największy spadek bezrobocia zaobserwowano w powiatach bia-
łogardzkim, goleniowskim, kamieńskim, gryfińskim. Z kolei, największy przyrost 
stopy bezrobocia notowano w powiatach – łobeskim i sławieńskim. 

17 Co z tą pracą – Pomorze Zachodnie w perspektywie interdyscyplinarnej i międzynarodowej, 
red. S. Flejterski, Szczecin 2013, s. 39.
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Rys. 3. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w latach 2000–2011 według miejsca za-
mieszkania

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WUP w Szczecinie.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WUP w Szczecinie.
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Terytorialne zróżnicowanie bezrobocia na obszarze poszczególnych po-
wiatów województwa zachodniopomorskiego pod względem wysokości stopy 
bezrobocia rejestrowanego jednoznacznie uwidacznia północno–wschodnie 
tereny województwa, jako najbardziej narażone na skutki bezrobocia. Dołączyć 
do tej grupy należy również powiaty nadmorskie – kołobrzeski, sławieński oraz 
koszaliński18.
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nia 2011 roku

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

Należy wskazać, że dokonując analizy struktury osób bezrobotnych w wo-
jewództwie zachodniopomorskim w ostatnich pięciu latach można stwierdzić, iż 
największą grupę bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy 
stanowią osoby w wieku 25–34 lata, następnie 45–54 lata, z wykształceniem naj-
wyżej zasadniczym zawodowym, deklarujące doświadczenie zawodowe od 1 do 
5 lat lub bez żadnego stażu pracy. Najwięcej osób zarejestrowanych pozostawało 
bez zatrudnienia od jednego do trzech miesięcy, następnie od 12 do 24 miesięcy. 
Tendencja ta jest powtarzająca, utrzymująca się zarówno w województwie roz-
patrywanym jako ogół liczby bezrobotnych, jak i w poszczególnych powiatach. 

18 Co z tą pracą…, s. 37.
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Tabela 2

Bezrobotni w województwie zachodniopomorskim w latach 2007–2011 – kategorie

Kategoria
Zarejestrowani bezrobotni ogółem

2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.

W
ie

k

18–24 lata 17 871 15 147 20 816 20 634 19 296
25–34 lata 27 929 22 867 30 036 30 916 30 389
35–44 lata 19 253 15 099 19 518 20 491 20 880
45–54 lata 28 452 21 102 24 574 24 419 23 027
55–59 lat 8358 7147 9217 11 015 12 159
60–64 lata 1378 1158 1744 2489 3153

W
yk

sz
ta

łc
en

ie

wyższe 5690 5467 7557 8894 9754
policealne i średnie 
zawodowe 19 352 15 364 19 357 19 733 20 123

średnie ogólnokształcące 9604 8333 11 153 11 699 11 526
zasadnicze zawodowe 28 969 22 702 30 061 30 969 29 874
gimnazjalne i poniżej 39 626 30 645 37 777 38 669 37 627

St
aż

 p
ra

cy
 o

gó
łe

m do 1 roku 17 785 13 730 17 362 18 595 18 763
1–5 lat 20 135 17 217 23 276 24 286 24 241
5–10 lat 13 423 10 726 13 792 14 427 14 393
10–20 lat 15 461 12 434 15 136 15 812 15 719
20–30 lat 11 953 9338 12 056 12 377 12 217
pow. 30 lat 2147 1880 3012 3316 3512
bez stażu 22 337 17 195 21 272 21 151 20 059

Cz
as

 p
oz

os
ta

w
an

ia
 

be
z p

ra
cy

 w
 m

ie
si. do 1 10 371 11 172 12 596 12 596 10 531

1–3 20 276 21 486 27 784 27 784 22 292
3–6 15 911 12 923 20 041 20 041 18 966
6–12 14 665 11 712 20 578 20 578 21 008
12–24 15 295 10 816 19 105 19 105 21 856

pow. 24 26 723 14 411 9 860 9 860 14 251

RAZEM 103 241 82 520 105 905 109 964 108 904
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WUP w Szczecinie.

Należy również omówić, że w badanym okresie zaobserwowano niespełna 
trzykrotny spadek liczby osób długotrwale bezrobotnych, zarejestrowanych w po-
wiatowych urzędach pracy w latach 2007–2010, przy ogólnym wzroście poziomu 
bezrobocia o 6 tys. osób. Obserwowany spadek w tej grupie związany był z podej-
mowaniem przez powiatowe urzędy pracy wielu działań, mających na celu zaktywi-
zowanie osób długotrwale bezrobotnych, bardzo często finansowanych ze środków 
funduszu pracy i środków pochodzących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki19.

19 Co z tą pracą…, s. 40.
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Tabela 3

Bezrobotni znajdujący się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w latach 2010–2011

Kategorie
2010 r. 2011 r. Różnica 

2011–
2010ogółem udział 

w ogółem % ogółem udział 
w ogółem %

Ogółem 109 964 100,0 108 904 100 –1060
Z prawem do zasiłku 20 834 18,9 20 012 18,4 –822
Zamieszkali na wsi 45 512 41,4 44 928 41,3 –584
Osoby będące w szczególnej sytuacji 101 625 92,4 100 961 92,7 –664

do 25 roku życia 20 634 20,3 19 296 19,1 –1338
długotrwale bezrobotni 50 494 49,7 55 984 55,5 5490
kobiety które nie podjęły 
zatrudnienia po urodzeniu dziecka 12 516 12,3 13 477 13,4 961

powyżej 50. roku życia 27 637 27,2 28 773 28,5 1136
bez kwalifikacji zawodowych 31 964 31,5 34 662 34,3 2698
bez doświadczenia zawodowego 28 493 28,0 27 362 27,1 –1131
bez wykształcenia średniego 69 638 68,5 67 501 66,9 –2137
samotnie wychowujący co 
najmniej 1 dziecko do 18 r. życia 14 140 13,9 14 702 14,6 562

bezrobotni, którzy po odbyciu 
kary pozbawienia wolności nie 
podjęli zatrudnienia

2523 2,5 2 628 2,6 105

niepełnosprawni 4281 4,2 4605 4,6 324
po zakończeniu kontraktu 
socjalnego 35 0,03 55 0,1 20

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WUP w Szczecinie.

Warto zaznaczyć, że z uwagi na trudności w znalezieniu odpowiedniego 
zatrudnienia przez osoby bezrobotne wyróżnia się osoby znajdujące się w szcze-
gólnej sytuacji na rynku20. Na koniec 2011 roku do tej grupy bezrobotnych za-
kwalifikowano 92,7% osób znajdujących się w rejestrach powiatowych urzędów 
pracy. Z dostępnych danych wynika, że w latach 2010–2011 największą grupę 
zarejestrowanych bezrobotnych stanowiły osoby bez średniego wykształcenia – 2/3 
wszystkich zarejestrowanych. Więcej niż połowę bezrobotnych stanowiły osoby 
długotrwale pozostające bez pracy. W poniższej tabeli przedstawiono dane dotyczą-
ce poszczególnych kategorii bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na ryn-

20 W Ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wyróż-
niono kategorie osób, w stosunku do których urzędy pracy mogą stosować dodatkowe działania,  
tj.: przedstawienie propozycji zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, stażu, odbycia przygotowania 
zawodowego, prac interwencyjnych. Do tej grupy bezrobotnych należą: bezrobotni długotrwale, 
bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego, do 25. i pow. 50. roku życia, ko-
biety które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, samotnie wychowujący co najmniej  
1 dziecko, po odbyciu kary pozbawienia wolności, niepełnosprawni.
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ku. Porównując rok 2011 z 2010, zaobserwowano przyrost w liczbie bezrobotnych 
w większości kategorii osób znajdujących się trudnej sytuacji na rynku pracy21.

Dokonując analizy rynku pracy w badanym obszarze terytorialnym, niezbęd-
ne jest dokonanie podstawowej oceny prowadzonej w województwie aktywnej po-
lityki rynku pracy, tj. interwencji urzędów pracy, mającej poprawić efektywność 
jego funkcjonowania, tworzyć w sposób pośredni lub bezpośredni miejsca pracy 
oraz zwiększać zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych. Zgodnie z Ustawą 
z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
powiatowe urzędy pracy prowadzą i realizują zadania na rzecz aktywizacji osób 
bezrobotnych i przeciwdziałania bezrobociu przy wykorzystaniu przewidzianych 
na ten cel aktywnych form. 

Należy wskazać, że aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu przewidziane 
przez ustawodawcę, to staże oraz przygotowanie zawodowe (formy umożliwiające 
zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych oraz nabycie lub poszerzenie umie-
jętności praktycznych), szkolenia (formy mające na celu uzupełnienie lub doskona-
lenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych), prace interwencyjne (subsydiowana 
forma zatrudnienia wspomagająca zatrudnienie osób bezrobotnych u pracodawcy); 
roboty publiczne (forma zatrudnienia bezrobotnego przy wykonywaniu prac mają-
cych na celu reintegrację zawodową i społeczną przy wykonywaniu prac organizo-
wanych przez gminy), jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, 
refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (to refundacja 
dla pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 
skierowanego bezrobotnego), prace społecznie użyteczne (to prace wykonywane 
przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku organizowane przez gminę w jednostkach 
organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach zajmujących 
się statutowo pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej). 

Należy wskazać, że Powiatowe Urzędy Pracy w województwie zachodnio-
pomorskim w roku 2011 otrzymały z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
środki z funduszu pracy w wysokości 121 780 000 zł. Zgodnie z danymi MPiPS22, 
PUP wydatkowały na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu kwotę  
111 104 400 zł, zaś w skali kraju wydatkowano 1 919 996 100 zł. W województwie 

21 Analiza rynku pracy…, s. 10–11.
22 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Efektywność podstawowych form aktywizacji za-

wodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 
bezrobocia i aktywizacja zawodowej w 2011 roku, Warszawa 2012.



185Joanna Kopeć: Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim...

zachodniopomorskim z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2011 
roku skorzystało łącznie 18 007 osób (w skali kraju 302 002 osób), zaś zakończyło 
udział w programach (rozpoczętych zarówno w 2011 r., jak i 2010 r., których 
zakończenie przewidywane było w roku kolejnym) – 22 801 osób (w skali kraju –  
382 266 osoby). Co wskazuje, że w województwie koszt objęcia jednej osoby 
bezrobotnej dowolnym programem w ramach aktywnych form wyniósł 6170,07 zł,  
w skali kraju koszt ten był nieco wyższy – 6357,56 zł.

Na poniższych wykresach przedstawiono szczegółowe dane dotyczące 
liczby osób bezrobotnych korzystających z poszczególnych programów w ramach 
aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu oraz kosztów z tym związanych 
w województwie zachodniopomorskim 2011 roku.
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Rys. 6. Liczba osób bezrobotnych, które rozpoczęły udział w aktywnej formie przeciw-
działania bezrobociu wobec osób bezrobotnych zatrudnionych po uczestnictwie 
w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu w 2011 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 
Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach pro-
gramów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacja 
zawodowej w 2011 roku.
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Rys. 7. Koszt uczestnictwa (w zł) osób bezrobotnych w aktywnych formach przeciwdzia-
łania bezrobociu wobec kosztu zatrudnienia (w zł) osób bezrobotnych uczestni-
czących w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu w 2011 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
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Rys. 8. Efektywność zatrudnieniowa (w %) w roku 2011 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

Z punktu widzenia oceny skuteczności aktywnych form przeciwdziałania 
bezrobociu istotna jest analiza efektywności zatrudnieniowej23 oraz kosztowej24. 
Z punktu widzenia efektywności zatrudnieniowej – najwyższą, bo aż 100% efek-

23 Efektywność zatrudnieniowa – procentowe wyrażenie stosunku liczby osób, które w trakcie 
trwania lub po zakończeniu aktywnej formy uzyskały zatrudnienie do liczby osób, które ukończyły 
aktywną formę.

24 Efektywność kosztowa – liczbowe wyrażenie stosunku sumy kosztów wydatkowanych na 
daną aktywną formę do liczby osób, które w trakcie trwania lub po zakończeniu aktywnej formy 
uzyskały zatrudnienie.
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tywnością charakteryzują się dwie aktywne formy, doposażenie i wyposażenie 
miejsca pracy oraz uzyskanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. 
Wysoką efektywnością zatrudnieniowa wykazują również programy prac inter-
wencyjnych – 71,2% (wskaźnik odpowiada tendencji krajowej – 71,4%) oraz robót 
publicznych – 62,4% (w skali kraju forma ta uzyskała efektywność zatrudnieniową 
rzędu 53,2%). Średnia efektywność zatrudnieniowa dla województwa wyniosła 
55,4%, dla Polski – 55,7%.

Warto podkreślić, że koszt ponownego zatrudnienia osoby bezrobotnej dla 
województwa zachodniopomorskiego w roku 2011 wyniósł 8791,30 zł, zaś dla 
Polski – 9020,05 zł.

Podsumowanie 

Na tle powyższych konkluzji, należy zaznaczyć, że podstawowym przezna-
czeniem wskazanych w niniejszym artykule aktywnych form przeciwdziałania 
bezrobociu wykorzystywanych przez powiatowe urzędy pracy jest umożliwie-
nie osobom bezrobotnym wejście na rynek pracy oraz ich aktywizację na tym 
rynku. Dlatego też, w świetle wyników przedstawionej analizy – wskazującej 
na znaczny poziom bezrobocia w województwie zachodniopomorskim oraz 
jego coroczną wzrostową tendencję, obraz grupy bezrobotnych na regional-
nym rynku, gdzie zdecydowaną większość stanowią osoby znajdujące się 
w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym w większości osoby młode oraz  
w wieku 45–54 lata, z wykształceniem najwyżej zasadniczym zawodowym, 
deklarujące doświadczenie zawodowe od 1 do 5 lat lub bez stażu pracy – wzrasta 
znaczenie instytucjonalnych działań podejmowanych przez powiatowe urzędy 
pracy, związanych ze wspieraniem osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy. 

Z powyższych rozważań wynika, że aktywne formy przeciwdziałania 
bezrobociu spełniają swoje funkcję jako instrument promocji zatrudnienia, przy 
czym, na co wskazują badania ich efektywności przeprowadzane cyklicznie przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ich znaczenie stale wzrasta. 

Należy ponadto wskazać, że z badań efektywności, prowadzonych w ostat-
nich kilku latach wynika, iż obciążenie budżetu państwa wynikające z realizacji 
programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i ak-
tywizacja zawodowej jest dość wysokie, jednak korzyści społeczno-ekonomiczne 
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obniżenia poziomu bezrobocia na lokalnych rynkach pracy, dzięki organizacji 
aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, wydają się przewyższać poniesione 
koszty. 
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Streszczenie

W artykule przedstawiono obraz rynku pracy w województwie zachodnio-
pomorskim ze szczególnym uwzględnieniem struktury bezrobocia. Autorka wy-
korzystała literaturę dotyczącą kształtowania się polityki zatrudnienia i polityki 
rynku pracy oraz przeciwdziałania bezrobociu, a także analizy lokalnego rynku 
pracy oraz procesów w nim zachodzących. W drugiej części publikacji dokonano 
analizy zachodniopomorskiego rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem 
struktury osób bezrobotnych na podstawie badań dotyczących analiz rynku pracy 
zarówno w województwie zachodniopomorskim, jak i badań ogólnopolskich, które 
jednoznacznie przedstawiają kształtowanie się regionalnego rynku pracy w latach 
2003–2011. Celem autorki jest przybliżenie sytuacji panującej na regionalnym 
rynku pracy, w tym w szczególności obrazu zachodniopomorskiego bezrobocia. 

Labor market in West Pomerania – a picture of unemployment

Summary

The article presents a picture of the labour market in West Pomerania withparticular 
emphasis on the unemployment structure. The author based on the literature concerning 
the development of employment policy, labour market policy and unemployment 
prevention, as well as on analysis of the local labour market and the processes therein. 
The second part of the publication gives an introduction of the labourmarket in West 
Pomerania with special emphasis on the structure of the unemployed. The author relied 
on studies of labour market analysis both in West Pomerania as nationwide studies, which 
clearly show the development of the regional labour market in the years 2003–2011. 
The aim of the author is to present the situation on the regional labour market, primarily 
the image of the unemployment in West Pomerania.

Translated by Joanna Kopeć
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Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych  
w regionie Pomorza Zachodniego w latach 1997–2012

Wprowadzenie

Współcześnie, szczególnie w krajach rozwiniętych i doganiających, innowa-
cyjność odgrywa coraz większą rolę. Przyczyną takiego stanu jest utrata 

znaczenia tradycyjnych czynników przewagi konkurencyjnej na rzecz postępują-
cych procesów globalizacji oraz rewolucji komputerowej i telekomunikacyjnej1. 

Innowacje pełnią wiele niezmiernie istotnych funkcji o charakterze ekono-
micznym, społecznym, techniczno-produkcyjnym i ekologicznym w kształto-
waniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionów. Innymi słowy działalność 
innowacyjna, czyli działalność ukierunkowana na wzrost skłonności do wpro-
wadzania innowacji, jest dzisiaj koniecznością i nie można nie doceniać jej roli. 
Świadczą o tym między innymi rosnąca luka technologiczna w odniesieniu do 
innych regionów w kraju i za granicą, zmiany jakie dokonywane są pod wpływem 
procesów innowacyjnych, wysokie bezrobocie oraz wysoki stopień dekapitalizacji 
majątku trwałego.

Najistotniejszym wyzwaniem dla gospodarki naszego regionu w najbliż-
szych latach będzie próba redukcji różnic strukturalnych między województwem 
zachodniopomorskim a innymi województwami w kraju i wzrost jakościowej 
konkurencji regionalnej produkcji. 

1 D.B. Audretsch, Agglomeration and the location of innovative activity, „Oxford Review 
of Economic Policy” 1998, vol. 14, nr 2, s. 18–29.
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Ważnym aspektem badawczym wydaje się zatem obserwacja zmian za-
chodzących w mechanizmie funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych 
województwa zachodniopomorskiego w i po okresie transformacji systemowej 
w odniesieniu do wprowadzania różnorodnych form innowacji2. Próba analizy 
tego mechanizmu powinna dać odpowiedź na pytanie: gdzie szukać przyczyn 
niskiej innowacyjności regionu zachodniopomorskiego 19 lat transformacji 
systemowej? Chodzi bowiem o ukazanie charakteru zmian produktowych i pro-
cesowych w całej ich złożoności, obejmujących ponoszone nakłady na działalność 
innowacyjną, poziom i jakość automatyzacji procesów produkcyjnych oraz efekty 
w postaci sprzedaży i eksportu nowych i zmodernizowanych produktów3. Procesy 
te są integralne, a ich interakcyjny charakter uświadamia znaczenie i trudność 
w sterowaniu procesami innowacyjnymi na poziomie regionu.

W związku w powyższym, innowacje wiążą się z tą sferą działalności spo-
łecznej i gospodarczej, bez której nie jest możliwy w dłuższym okresie rozwój 
cywilizacyjny, zmiany strukturalne, spadek bezrobocia oraz poprawa efektywno-
ści gospodarowania przedsiębiorstw.

Hipotezą badawczą jest twierdzenie, że zmiany w nakładach oraz efektach 
działalności innowacyjnej występujące w regionie zachodniopomorskim są nie-
wystarczające w redukcji różnic strukturalnych w relacji do bardziej rozwiniętych 
województw w kraju. Co więcej, słabość regionalnego systemu innowacji jest po-
tęgowana uzależnieniem go od kilku tradycyjnych dziedzin przemysłowych silnie 
podatnych na zewnętrzne wahania koniunkturalne. Dlatego należy podejmować 
działania na rzecz obserwacji, analizy i wskazywania wewnętrznych słabości, 
które utrudniają prawidłowy rozwój technologiczny województwa i skazują region 
zachodniopomorski na marginalizację.

Zasadniczym celem artykułu jest wskazanie wieloletnich tendencji występujących 
w regionalnym systemie innowacji przez pryzmat wybranych wielkości ekonomicz-
nych, charakteryzujących działalność innowacyjną regionu zachodniopomorskiego.

2 Podobne badania w ostatnich latach w odniesieniu do kraju i jego innych regionów prze-
prowadzili m.in.: A.H. Jasiński, Innowacyjność w gospodarce Polski. Modele, bariery, instru-
menty wsparcia, Wydawnictwo Naukowe UW, Warszawa 2014; J. Dąbrowski, I. Koładkiewicz, 
Praktyki innowacyjne polskich przedsiębiorstw, WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 1998;  
E. Bittnerowa, Zamiana uwarunkowań rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw przemysłowych 
w Wielkopolsce, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1999.

3 OECD, Eurostat: Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących 
innowacji, Wyd. III, MNiSW, Warszawa 2008.
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Studium składa się z dwóch części. Pierwsza z nich opisuje statyczną sy-
tuację innowacyjną regionu Pomorza Zachodniego w roku 2012 na podstawie 
aktualnych danych faktograficznych. Druga opisuje dynamikę działalności inno-
wacyjnej województwa zachodniopomorskiego w latach 1997–2012. Obie analizy 
przeprowadzono na podstawie materiałów empirycznych udostępnionych przez 
Urząd Statystyczny w Szczecinie.

Zasadnicza niedoskonałość towarzyszy danym z 1997 roku, kiedy funkcjo-
nował odmienny podział terytorialny kraju. Chcąc utrzymać porównywalność 
danych zastosowano uproszczenie polegające na przeliczeniu poszczególnych 
wielkości bezwzględnych przez wskaźnik obrazujący wielkość produkcji przemy-
słowej w cenach sprzedaży z roku 1998 w regionie zachodniopomorskim w relacji 
do wielkości produkcji przemysłowej w tym roku w województwie szczecińskim4.

1. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych 
w regionie zachodniopomorskim w 2012 roku – stan bieżący

Zanim przejdziemy do analizy dynamiki badanych zjawisk warto rozpocząć 
od charakterystyki aktualnej sytuacji w regionie w 2012 roku. Dokonamy zatem 
próby oceny bieżącego stanu innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych 
w regionie zachodniopomorskim. 

W badanych podmiotach przemysłowych na prowadzenie działalności 
innowacyjnej wydatkowano łącznie 1 011 968 tys. zł. Znaczna część, bo aż 
80,5% przypadła w udziale wydatkom inwestycyjnym na maszyny i urządzenia 
techniczne, jedynie 2,9% stanowiły nakłady na działalność B+R, 1,2% to nakłady 
na zakup oprogramowania komputerowego, a 11,4% to nakłady inwestycyjne na 
budynki i budowle związane z prowadzoną działalnością innowacyjną. Ponad 
90% strumienia finansowego po stronie wejścia do systemu dotyczy zatem 
biernego transferu technologii. Sektor publiczny wydatkował 16,3% nakładów na 
działalność innowacyjną. Pozostałe 83,7% przypadło na sektor prywatny. 

W 2012 roku 319 podmiotów dysponowało środkami automatyzacji proce-
sów. Wśród rodzajów wyposażenia technicznego produkcji występowały naj-

4 Wartość tego wskaźnika wynosiła 1,4772 (lub jego odwrotność 0,67695). Oznacza to, że w wo-
jewództwie szczecińskim skupiono 67,695% produkcji przemysłowej regionu zachodniopomorskiego 
w 1998 r. Uproszczenie w tym przypadku polega na założeniu, że nie zmieniła się istotnie struktura 
przemysłowa regionu między rokiem 1997 a 1998, co wydaje się stwierdzeniem logicznym.
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częściej linie produkcyjne sterowane komputerem (767 sztuk), linie produkcyjne 
automatyczne (757), centra obróbkowe (290), roboty i manipulatory przemysłowe  
(215, w tym 161 roboty), komputery do sterowania i regulowania procesów (725). 

Tabela 1 

Udział wartości produkcji sprzedanej i eksportu wyrobów nowych i zmodernizowanych 
w całości sprzedaży w przemyśle w województwie zachodniopomorskim w latach 

1995–1997, 2005–2008 i 2010–2012

Wyszczególnienie

Wyroby, których produkcję uruchomiono 
w latach:

1995–1997 2005–2008 2010–2012

w % produkcji sprzedanej wyrobów

Polska 
woj. zachodniopomorskie

11,60

8,00

8,40

4,40

4,14

2,39
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl.

W 2012 roku udział przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyj-
nych w województwie zachodniopomorskim kształtował się na poziomie 3,98%. 
Dla przedsiębiorstw zatrudniających 10–49 pracowników wyniósł 4,01%, dla 
przedsiębiorstw średnich – 2,81%, nieco wyżej udział przychodów sytuował się 
dla przedsiębiorstw zatrudniających 250–999 pracowników – na poziomie 4,87%. 
Udział produkcji sprzedanej wyrobów innowacyjnych w przedsiębiorstwach 
przemysłowych wyniósł najwięcej dla przedsiębiorstw zatrudniających 250–999 
pracowników – 5,37% wartości sprzedaży wyrobów ogółem, kolejno ulokowały 
się małe przedsiębiorstwa z wynikiem 4,32%. Najmniejsza wartość została odno-
towana dla przedsiębiorstw średnich – 2,41%.

W skrajnych ramach czasowych można dostrzec pogarszanie się wartości 
wskaźnika odnowienia produkcji. Mimo korzystnych warunków gospodarczych 
w regionie pogarsza się zarówno udział wartości sprzedaży wyrobów nowych 
i zmodernizowanych, jak i eksportu tych produktów. Wyraźnie w ostatnich latach 
maleje siła eksportu typowych przemysłów regionu związanych z uwarunkowa-
niami historycznymi, na rzecz wypierających je nowych sektorów działalności 
wytwórczej zaliczanych jednak do średnio-niskich technologii. Brakuje zatem 
technologii zapewniających intensywny rozwój przemysłowy z obszaru średnio-
-wysokich technologii, rozwiniętych stosunkowo dobrze w innych regionach.
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2. Dynamika działalności innowacyjnej przedsiębiorstw 
przemysłowych regionu zachodniopomorskiego w latach 
1997–2012

Prezentacja stanu innowacyjnego regionu Pomorza Zachodniego w roku 
2012 była wstępem dla obiektywnej oceny długofalowego potencjału działalności 
przedsiębiorstw w tym obszarze. Z tego powodu szczególne wartości poznawcze 
prezentują zmiany jakie zachodzą w latach 1997–2012, co pozwala na obserwacje 
tendencji w zakresie kształtowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw 
przemysłowych regionu. Analiza takich zmian w województwie zachodniopomor-
skim jest jak dotychczas jedyną taką w literaturze długofalową próbą uchwycenia 
relacji zachodzących w obszarze innowacyjności. Jest to jednocześnie impuls dla 
dalszych prac nad problematyką innowacyjności regionu zachodniopomorskiego 
i jego miejsca na tle innych województw w kraju.

Analiza przyczynowo-skutkowa obejmuje nakłady na działalność innowa-
cyjną, automatyzację produkcji, sprzedaż i eksport wyrobów nowych i zmoderni-
zowanych w latach 1997–2012. W związku z relatywnie niewielką ilością danych 
(krótki szereg czasowy) i potencjalną możliwością wyciągnięcia niejednoznacz-
nych wniosków analiza nie może uwzględniać budowania długofalowych prognoz, 
ale ostrożne próby tworzenia trendów zostały już przeprowadzone. Wpłynie to na 
wyższą poprawność interpretacji niektórych zjawisk. 

Element określany jako wejście (input) do działalności innowacyjnej to 
nakłady na jej prowadzenie w powiązaniu z ich wewnętrzną strukturą. Nakłady 
na działalność innowacyjną w regionie zachodniopomorskim podlegają silnym 
wahaniom uzależnionym od zmian koniunktury gospodarczej kraju, regionu 
i w układzie międzynarodowym, a ich trend można określić jako rosnący. 
Współczynnik determinacji (R2) osiąga relatywnie wysoki poziom i wynosi 0,44, 
co oznacza, że aż 43,7% obserwowanych zjawisk jest odzwierciedlona przez linię 
trendu. Korzystne zmiany obserwowane w 2012 roku rozpoczynają się od 2009 
roku, kiedy to poziom nakładów na działalność innowacyjną osiągnął poziom 
nawet niższy niż w 1999 roku. Kolejne trzy lata przyniosły dynamiczny wzrost 
nakładów i ostatecznie w roku 2012 usytuowały się na najwyższym jak dotąd 
poziomie przebijając wyraźnie linię trendu.
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Rys. 1. Nakłady na działalność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych w regionie 
zachodniopomorskim w latach 1997–2012 (w tys. zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Szczecinie.

Warto jednocześnie odnotować, że tak duży jednoroczny wzrost nakładów 
na działalność innowacyjną w regionie zdarzył się już wcześniej w roku 2004 po 
czym, przez trzy kolejne lata spadały one osiągając bardzo niski poziom.

Rys. 2. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw przemysłowych 
w regionie zachodniopomorskim w latach 1997–2012 (w tys. zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Szczecinie.
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Rok 2012 okazał się rokiem wzrostu nakładów na B+R po ich uprzednim 
spadku, choć skala nie była wysoka. Można jednak dostrzec, że w badanym 
okresie wydatki ponoszone w regionie przyjmują długoterminowy trend horyzon-
talny (boczny). Jednocześnie w średnim terminie, czyli począwszy od roku 2003 
obserwuje się powolny wzrost tych nakładów, co może oznaczać, że w regionie 
ukształtował się zauważalny trend. Warto dodać, że w badanym okresie nakłady 
ulegały znacznym wahaniom. Rok 2012, mimo sporego wzrostu, nie ukazuje 
tym samym oczekiwanych, wyraźnych zmian w długoterminowych tendencjach 
w zakresie tego kluczowego, fundamentalnego czynnika odpowiedzialnego za 
aktywny rozwój technologii. Udział omawianej wielkości w łącznych nakładach 
na innowacje w regionie wynosi zaledwie 2,9%, gdy w Polsce na działalność B+R 
w roku 2012 poniesiono ponad 17% łącznych nakładów, co stawia województwo 
zachodniopomorskie na bardzo odległej pozycji w rankingach ogólnopolskich 
w obszarze badań i rozwoju.

W nakładach inwestycyjnych na maszyny i urządzenia techniczne od 
2007 roku widoczna jest tendencja wzrostową. Światowy kryzys finansowy, jak 
dotychczas, nie miał znacznego wpływu na zakupy nowych maszyn i urządzeń 
technicznych do przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego. Wartość 
nakładów w tej kategorii w ostatnich latach znacznie wzrosła i aktualnie sytuuje 
się na najwyższym, odnotowanym w historii poziomie. W strukturze nakładów 
regionu, te ponoszone na maszyny i urządzenia wynoszą 80,49% całkowitych 
nakładów na innowacje, podczas gdy w Polsce średnio kształtują się na poziomie 
58,17%. Pozostaje mieć nadzieję, że ten silny jednorazowy wzrost w 2012 roku 
nie będzie zjawiskiem odosobnionym, choć nietypowy układ danych regionalnych 
w czasie i przestrzeni sugeruje, że tak właśnie będzie.
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Rys. 3. Nakłady inwestycyjne na maszyny i urządzenia techniczne w przedsiębiorstwach 
przemysłowych w regionie zachodniopomorskim w latach 1997–2012 (w tys. zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Szczecinie.

Tabela 2 

Udział województwa zachodniopomorskiego w nakładach na działalność innowacyjną 
w Polsce w latach 1997–2012 (w mln zł)

Lata

Odsetek nakładów na działalność 
innowacyjną w regionie 

zachodniopomorskim w wydatkach 
krajowych (w %)

Nakłady na 
działalność 

innowacyjną w Polsce

Nakłady na działalność 
innowacyjną w regionie 
zachodniopomorskim

2012 4,7 21 535,4 1012,0
2011 2,9 20 821,1 611,8
2010 2,2 23 757,8 530,2
2009 1,3 22 652,1 300,7
2008 1,6 24 684,0 395,4
2007 1,2 20 222,9 243,5
2006 1,8 16 558,1 301,8
2005 2,5 14 669,9 372,9
2004 4,1 15 628,1 639,7
2003 1,6 15 511,6 249,3
2002 2,7 13 848,1 373,4
2001 1,6 11 501,4 183,6
2000 2,3 12 234,7 277,2
1999 2,8 15 250,1 424,9
1998 2,1 11 985,6 247,2
1997 1,3 10 975,9 141,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań GUS.
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Przez 16 lat ogólnokrajowe nakłady na innowacje wzrosły dwukrotnie 
i ukształtowały się na poziomie 21 535,4 mln zł, gdy w województwie zachodnio-
pomorskim ich dynamika była znacznie wyższa (wzrost siedmiokrotny). Wpłynęło 
to istotnie na udział regionu w wydatkach krajowych, ponieważ aktualnie już 
blisko 5% przypada na Pomorze Zachodnie. Na szesnaście województw badany 
region ulokował się na ósmym miejscu pod względem poniesionych nakładów na 
innowacje i w dalszym ciągu sporo odbiega od czołówki krajowej. W relacji do 
województwa mazowieckiego, które poniosło najwyższe nakłady w Polsce, region 
zachodniopomorski osiągnął jedynie 20% jego poziomu. Wraz z upływem czasu 
obserwuje się silne i skokowe zróżnicowanie nakładów na innowacje w poszcze-
gólnych latach w regionie w relacji do nakładów ogólnokrajowych. Biorąc jednak 
pod uwagę zmienność nakładów w układzie bezwzględnym, można wysunąć 
wniosek, że przyczyny rozbieżności (dywergencji) leżą po stronie regionu i jego 
wewnętrznej słabości – płytkość systemu innowacyjnego. W trakcie prowadzo-
nych wieloletnich badań już parokrotnie obserwowano silną zależność wysokości 
tych nakładów w województwie od niewielkiej liczby przedsiębiorstw. 

Rys. 4. Liczba linii produkcyjnych automatycznych, sterowanych komputerem i cen-
trów obróbkowych w przedsiębiorstwach przemysłowych w regionie w latach 
1997–2012 (w szt.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Szczecinie.
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Systematycznie wzrasta wyposażenie przedsiębiorstw w linie produkcyjne 
i centra obróbkowe. W ostatnich szesnastu latach odnotowano ponad 4-krotny 
wzrost liczby automatycznych linii produkcyjnych, ponad 8,5-krotny linii produk-
cyjnych sterowanych komputerem i nieco ponad 8-krotny wzrost liczby centrów 
obróbkowych. Linie trendu dla poszczególnych pozycji wyposażenia wskazują 
na stabilnie rosnącą liczbę nowoczesnych środków produkcji w regionie. Biorąc 
pod uwagę stabilność wzrostową omawianych kategorii, z wysokim prawdopodo-
bieństwem można stwierdzić, że w 2013 roku w regionie Pomorza Zachodniego 
nastąpi dalszy ich wzrost. W dobie dzisiejszego postępu automatyzacji i roboty-
zacji w przemyśle, trend wzrostowy jest jak najbardziej uzasadniony, co więcej 
obserwujemy znacznie wyższą dynamikę po stronie bardziej zaawansowanych 
technologii produkcyjnych, czyli linii produkcyjnych sterowanych komputerem. 

Tabela 3 

Równania trendu i ich dopasowanie dla wybranych pozycji wyposażenia przedsiębiorstw 
przemysłowych w nowoczesne środki produkcji w regionie Pomorza Zachodniego

Równanie trendu Dopasowanie 
(R 2)

Błąd 
standardowy

Automatyczne linie produkcyjne y = 40,857x – 81501 0,93 53,32
Linie produkcyjne sterowane 

komputerem y = 35,882x – 71676 0,78 92,42

Centra obróbkowe y = 17,974x – 35907 0,83 38,88
Źródło: opracowanie własne.

Korzystne zmiany w środkach automatyzacji produkcji nie wyjaśniają 
tymczasem rezultatów w wielkościach opisujących efekty innowacyjne, czyli 
w sprzedaży i eksporcie wyrobów nowych i zmodernizowanych. W badanym 
okresie 13 lat (Główny Urząd Statystyczny w Szczecinie badał sprzedaż i eksport 
wyrobów nowych i zmodernizowanych od 2000 r.) utrzymany został silny trend 
spadkowy. W stosunku do wzrostu nakładów na działalność innowacyjną w ba-
danym okresie, udział sprzedaży i eksportu wyrobów innowacyjnych w całości 
sprzedaży spadła o ponad 70%, co świadczy o niekorzystnych tendencjach w tym 
zakresie w przemyśle regionu. Warto również dodać, że dane obrazujące nakłady 
innowacyjne i wyposażenie w nowoczesne środki produkcji są odwrotnie skore-
lowane z osiąganymi efektami innowacyjnymi, co budzi niepokój co do kierunku 
rozwoju technologicznego działającego w województwie przemysłu.
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Rys. 5. Sprzedaż i eksport wyrobów nowych i zmodernizowanych przedsiębiorstw prze-
mysłowych w regionie zachodniopomorskim w latach 2000–2012. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Szczecinie

Podsumowanie

Badanie przeprowadzone w województwie zachodniopomorskim w latach 
1997–2012 dostarczyło wielu ważnych informacji o stanie, tendencjach i szansach 
na poprawę sytuacji konkurencyjnej regionu w przyszłości. Konkurencyjność 
regionu zbadano na podstawie innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych, 
gdyż to właśnie innowacje techniczne mają obecnie najistotniejsze znaczenie 
w kształtowaniu długookresowej przewagi komparatywnej. Autorzy zdecydowali 
się na pokazanie zmian w czasie, a okres 16 lat znajduje się już blisko granicy 
możliwości przeprowadzenia obszernej analizy ilościowej badanych zjawisk, 
w tym również budowy prognoz.

Prowadząc badanie wskazano na luki istniejące w regionalnym niesformali-
zowanym i słabo ustrukturalizowanym systemie innowacji. Wskazano również na 
występujące w województwie zachodniopomorskim niskie wysiłki innowacyjne 
przedsiębiorstw, skutkujące słabymi efektami innowacyjnymi produkcji przemy-
słowej. Wyszukano i wskazano wewnętrzne słabości uniemożliwiające sprawną 
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konkurencję województwa zachodniopomorskiego. Bardzo słaba pozycja inno-
wacyjna regionu zachodniopomorskiego objawia się następującymi przesłankami:
 – niestabilnym poziomem nakładów na innowacje i znaczną ich fluktuacją,
 – rosnącym, lecz słabo, trendem dla wydatków na działalność innowacyjną 

w regionie,
 – niskim poziomem i brakiem stabilności w obszarze nakładów na innowacje 

w relacji do wydatków krajowych,
 – niewielką liczbą najnowocześniejszych środków automatyzacji procesów pro-

dukcyjnych w postaci robotów przemysłowych,
 – silną polaryzacją nakładów i efektów innowacyjnych,
 – marginalnym poziomem działalności B+R prowadzonej w regionie,
 – silnym trendem spadkowym w zakresie odtworzenia produkcji – sprzedaż 

i eksport wyrobów nowych i zmodernizowanych,
 – płytkością systemu przemysłowego – decydujące znaczenie w wielu obszarach 

aktywności innowacyjnej odgrywa wąska grupa przedsiębiorstw.
Każda z wymienionych wyżej negatywnych cech województwa zachodnio-

pomorskiego ma istotne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. 
Łącznie stanowią one zbiór przyczyn niskiego poziomu innowacyjności całego 
województwa. To informacja dla władz samorządowych w jakim kierunku należy 
działać, aby poprawić wizerunek regionu. W artykule nie wskazano jednocześnie 
na instrumenty aktywnej polityki władz regionalnych, których użycie może być 
w tej sytuacji uznane za zasadne, ponieważ jest to temat na tyle obszerny, że 
powinien stanowić materiał do odrębnego opracowania.

Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych regionu zachodniopomor-
skiego jest niska. Wskazuje na to pozycja tego regionu w opisanych statystykach. 
Istnieją jednakże obszary, w których sytuacja się poprawia, choć są na ogół słabo 
wykształcone i jest ich jak na razie niewiele. Do głównych zaliczymy:

 – stabilny w średnim okresie wzrost nakładów na działalność innowacyjną,
 – stabilną i przewidywalną poprawę automatyzacji procesów produkcyjnych 

przedsiębiorstw przemysłowych mierzoną liczbą zainstalowanych linii pro-
dukcyjnych i centrów obróbkowych,

 – intensywny (jednorazowy) wzrost nakładów na nowe maszyny i urządzenia 
techniczne,

 – wzrost znaczenia województwa zachodniopomorskiego na tle innych woje-
wództw w kraju.



203Arkadiusz Świadek, Alicja Majewska: Aktywność innowacyjna...

W ostatnich kilku latach wydłużyła się lista obserwowanych pozytywnych 
tendencji dla regionu, przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby zjawisk odbieranych 
jako negatywne. Osiągnięcie wysokiej aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw 
przemysłowych regionu zachodniopomorskiego będzie dla władz lokalnych 
zadaniem trudnym do realizacji. Niemniej jednak istnieją mocne strony tego 
województwa, które stanowią ważny punkt wyjścia dla formułowania programów 
przeciwdziałania marginalizacji gospodarczej województwa zachodniopomor-
skiego przez wzrost jego innowacyjności. Próba wykorzystania i wzmacniania 
wyżej wymienionych atutów poprawi w długim horyzoncie czasowym sytuację 
społeczno-gospodarczą całego regionu.
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Streszczenie

Innowacje pełnią wiele niezmiernie istotnych funkcji o charakterze ekonomicznym, 
społecznym, techniczno-produkcyjnym i ekologicznym w kształtowaniu rozwoju 
społeczno-gospodarczego regionów. Głównym celem badania jest przybliżenie 
aktywności innowacyjnej województwa zachodniopomorskiego w ostatnich 16 latach. 
Wykorzystano dane udostępnione przez GUS. Wyniki badań wskazały zasadniczo na 
poprawiającą się sytuację innowacyjną województwa zachodniopomorskiego. Powoli, ale 
stabilnie w średnim okresie rosną nakłady na innowacje. W długim terminie poprawia 
się wyposażenie przedsiębiorstw w nowoczesne środki produkcji. Jednocześnie system 
regionalny pozostaje płytki ze znaczną zmiennością podstawowych parametrów 
innowacyjnych.
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Innovation activity in industry in Western Pomeranian Region  
in 1997–2012 years

Summary

Innovations have many very important an economic, social, technical and ecological 
functions in shaping the socio-economic development of regions. The main aim of this 
paper is shown innovation activity in Western Pomeranian region in last 16 years. Used 
data provided by the CSO. The results indicated generally at improving the innovative 
situation of Zachodniopomorskie. Slowly but steadily in the medium term growing 
expenditures on innovation. In the long term, improve the equipment of enterprises 
in modern of production equipment. At the same time regional system remains shallow 
with considerable variability in the basic parameters of innovation.

Translated by Arkadiusz Świadek
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Czynniki strukturalne współpracy w zakresie innowacji 
przedsiębiorstw przemysłowych z Polski północno-zachodniej 

w latach 2010–2012

Wprowadzenie

z dolność do tworzenia i absorbowania innowacji jest największym wyzwa-
niem XXI wieku1. Stwierdzenie to jest nieodmiennie prawdziwe szczególnie 

w warunkach funkcjonowania gospodarki opartej na wiedzy. W literaturze nie ma 
jednak ogólnie akceptowalnego i jednoznacznego wyjaśnienia pojęcia innowacji. 
Wielu ekonomistów próbowało usystematyzować to pojęcie, jednak najczęściej 
spotykaną i używaną jest definicją J. Schumpetera, która najtrafniej obrazuje 
istotę innowacji, za którą uznaje się2:

 – wprowadzenie do produkcji wyrobów/usług nowych lub też udoskonalenie 
dotychczas istniejących,

 – otwarcie nowego rynku,
 – zastosowanie nowego sposobu sprzedaży lub zakupów,
 – zastosowanie nowych surowców i półfabrykatów,
 – wprowadzenie nowej organizacji produkcji. 

1 A. Pomykalski Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Łódź 
2001, s. 11.

2 J.A. Schumpeter. Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa 1994, s. 104.
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Jak zauważył E. Stawasz3 innowacja jest procesem wielosekwencyjnym, 
funkcjonalnie odrębnych faz, lecz zarazem sprzężonych, co wyraża się relacją 
między lokalnymi partnerami, jak przedsiębiorstwa, klienci, ośrodki B+R o róż-
nym profilu badawczym. 

W tym kontekście głównym celem artykułu jest identyfikacja uwarunkowań 
mających znaczenie dla nawiązania współpracy innowacyjnej między przedsię-
biorstwami przemysłowymi z Polski północno-zachodniej a ich dostawcami, 
odbiorcami i konkurentami oraz takimi instytucjami ze sfery nauki jak: jednostki 
PAN, szkoły wyższe, instytuty badawcze i jednostki rozwojowe oraz zagraniczne 
jednostki naukowo-badawcze. Z kolei podstawową hipotezą prowadzonych badań 
jest założenie, że odmienne uwarunkowania determinują podjęcie współpracy 
innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych z Polski północno-zachodniej z ich 
dostawcami a inne decydują o współpracy z pozostałymi badanymi podmiotami, 
czyli jednostkami PAN, szkołami wyższymi, instytutami badawczymi i jednost-
kami rozwojowymi, zagranicznymi jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz 
odbiorcami i konkurentami. 

Materiał, na podstawie którego przeprowadzono obliczenia, pozyskano za 
pomocą kwestionariusza ankietowego wysłanego do przedsiębiorstw przemy-
słowych z terenu Polski północno-zachodniej. Przeprowadzone badania mają 
statyczny charakter i dotyczą lat 2010–2012, co jest zgodne ze standardami 
metodologicznymi opisanymi w Podręczniku Oslo4. 

W celu przyjęcia lub odrzucenia postawionej hipotezy badawczej jako 
zmienne niezależne przyjęto parametry charakteryzujące współpracę innowa-
cyjną przedsiębiorstw. Do grona zmiennych niezależnych zaliczono: 
 – dotychczasowy czas trwania związków kooperacyjnych, 
 – liczbę pracowników zaangażowanych we wspólny projekt, 
 – przedmiot kontraktu formalnego,
 – typ transferu wiedzy,
 – formę finansowania projektu innowacyjnego.

3 E. Stawasz, Innowacje a mała firma, za: P. Niedzielski, K. Rychlik, Innowacje i kreatywność, 
WNUS, Szczecin 2006, s. 58–59.

4 Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Podręcznik Oslo, 2008.
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Z kolei jako zmienną zależną przyjęto fakt nawiązania przez badany podmiot 
współpracy z:
 – dostawcami, 
 – konkurentami, 
 – jednostkami PAN, 
 – szkołami wyższymi, 
 – instytutami badawczymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi, 
 – zagranicznymi placówkami naukowo-badawczymi, 
 – odbiorcami5.

Jako punkt wyjścia do ustalenia badanej zbiorowości wykorzystano jeden 
z wykazów przedsiębiorstw, który jest dostępny na stronach internetowych. 
Ogólną charakterystykę badanej zbiorowości zaprezentowano w tabeli 1.

Tabela 1

Porównanie badanej zbiorowości do danych GUS według PKD (w %)

Województwo
Wg wykorzystanego wykazu Wg GUS

a b a b c d

lubuskie 13,5 36,1 7,8 33,1 21,1 6,4

zachodniopomorskie 12,0 63,9 7,8 66,9 18,4 4,3
gdzie:
a – liczba przedsiębiorstw przemysłowych w regionie do liczby wszystkich przedsiębiorstw 

w regionie;
b – liczba przedsiębiorstw przemysłowych z danego województwa do łącznej sumy przedsię-

biorstw przemysłowych z województw lubuskiego i zachodniopomorskiego;
c – liczba przedsiębiorstw przemysłowych z wykorzystanego wykazu do liczby przedsiębiorstw 

przemysłowych według GUS;
d – liczba przedsiębiorstw, które odesłały poprawnie wypełnione kwestionariusze ankietowe do 

liczby wszystkich przedsiębiorstw przemysłowych w danym regionie.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zamieszczonych w jednej z internetowych baz 

danych oraz danych GUS.

Z danych w tabeli wynika, że w wykorzystanym wykazie zamieszczono 
18–21% wszystkich przedsiębiorstw przemysłowych z badanych województw. 
Do wszystkich podmiotów wyszczególnionych w powyższym wykazie wysłano 

5 Szerszy opis metodycznych aspektów przeprowadzonych badań można znaleźć m.in. 
M. Tomaszewski, Wybrane determinanty koopetycji przedsiębiorstw przemysłowych z Polski 
Zachodniej w latach 2009–2011, „Ekonomia i Prawo” 2013, t. XII, nr 2. 
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kwestionariusz ankietowy. Pod względem liczebności badanej zbiorowości dane 
są porównywalne do materiałów GUS na temat badania aktywności innowacyjnej 
w przemyśle6.

Stopa zwrotu wysłanych ankiet wahała się od 23,1% w województwie za-
chodniopomorskim do 30,6% w województwie lubuskim. Bardzo wysoki stopień 
zwrotu ankiet z obu województw wynikał z zastosowanego sposobu pozyskania 
kwestionariuszy ankietowych. Ankieterzy osobiście udawali się do wyznaczo-
nych przedsiębiorstw po uprzednim umówieniu się na rozmowę i na podstawie 
wywiadów z uprawnionymi osobami wypełniali kwestionariusze ankietowe. 

Na potrzeby niniejszego opracowania obliczenia przeprowadzono przy 
wykorzystaniu oprogramowania Statistica. Dla siedmiu zmiennych zależnych 
wykonano łącznie 182 modele probitowe, z których 30 było statystycznie istotnych 
i które zostały w dalszej części opracowania zaprezentowane i omówione. 

1. Czynniki strukturalne współpracy innowacyjnej między 
przedsiębiorstwami przemysłowymi a ich dostawcami

W wyniku przeprowadzonych obliczeń udało się pozyskać trzy modele sta-
tystycznie istotne, które prezentują wpływ strukturalnych determinant kooperacji 
na wystąpienie współpracy innowacyjnej między badanymi przedsiębiorstwami 
a ich dostawcami. Pozyskane w wyniku obliczeń modele probitowe zaprezento-
wano w tabeli 2. 

Najwyższe prawdopodobieństwo wystąpienia współpracy dotyczącej 
aktywności innowacyjnej z dostawcami występowało w grupie przedsiębiorstw 
przemysłowych, które utrzymywały nieformalne mechanizmy transferu wiedzy. 
Prawdopodobieństwo to wynosiło 0,76 i było o 1/3 wyższe od prawdopodobieństwa 
wystąpienia współpracy innowacyjnej między dostawcami a przedsiębiorstwami 
przemysłowymi, które korzystały z innych mechanizmów transferu wiedzy niż 
mechanizmy nieformalne.

Porównywalnie wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia współpracy 
innowacyjnej z dostawcą występowało w grupie przedsiębiorstw przemysłowych, 
które nie miały sformalizowanej umowy o współpracy. Prawdopodobieństwo to 
wyniosło 0,74 i było prawie o 1/4 wyższe od prawdopodobieństwa wystąpienia 

6 Nauka i Technika w roku 2007, GUS, Warszawa 2009, s. 129. 
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współpracy innowacyjnej w grupie przedsiębiorstw, które miały sformalizowaną 
umowę o współpracy.

Tabela 2 

Modele probitowe charakteryzujące kooperację w zakresie aktywności innowacyjnej 
między przedsiębiorstwami przemysłowymi z Polski północno-zachodniej a ich 

dostawcami w latach 2010–2012

Zmienna objaśniająca Parametr S t P>|z| p1 p2 χ2 P
Nieformalny 
mechanizm 
transferu wiedzy do 
przedsiębiorstwa

+0,52 0,13 4,06 0,00 0,76 0,57 16,98 0,00

Brak formalnej umowy +0,41 0,16 2,63 0,01 0,74 0,60 7,15 0,01
Objęcie tematu 
współpracy 
innowacyjnej tajemnicą 
handlową

–0,21 0,11 –2,01 0,05 0,58 0,66 4,01 0,05

gdzie:
S – błąd standardowy,
t – statystyka t-studenta dla parametru,
P>|z| – prawdopodobieństwo nieistotności parametru,
p1 – prawdopodobieństwo wystąpienia danego zjawiska w badanej grupie przedsiębiorstw,
p2 - prawdopodobieństwo wystąpienia danego zjawiska w pozostałych grupach przedsiębiorstw,
χ2 – test zgodności Chi kwadrat,
P – prawdopodobieństwo nieistotności modelu.
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych.

Wyraźnie niższe prawdopodobieństwo wystąpienia współpracy innowa-
cyjnej występowało natomiast w grupie przedsiębiorstw przemysłowych, które 
o fakcie wystąpienia współpracy z dostawcą nie zamierzały publicznie informo-
wać. W takiej sytuacji prawdopodobieństwo wystąpienia kooperacji innowacyjnej 
wynosiło 0,58 i było o 14% niższe od prawdopodobieństwa wystąpienia współ-
pracy innowacyjnej z dostawcą w grupie przedsiębiorstw przemysłowych, które 
faktu wystąpienia współpracy z dostawcą nie zamierzały utrzymać w tajemnicy.
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2. Czynniki strukturalne współpracy innowacyjnej pomiędzy 
przedsiębiorstwami przemysłowymi a ich konkurentami

Analizując wpływ czynników strukturalnych współpracy w zakresie 
aktywności innowacyjnej między przedsiębiorstwami przemysłowymi a ich 
konkurentami, także i w tym przypadku udało się uzyskać trzy, statystycznie 
istotne, modele probitowe. Modele te zaprezentowano w tabeli 3.

Tabela 3

Modele probitowe charakteryzujące kooperację w zakresie aktywności innowacyjnej 
między przedsiębiorstwami przemysłowymi z Polski północno-zachodniej a ich 

konkurentami w latach 2010–2012

Zmienna objaśniająca Parametr S t P>|z| p1 p2 χ2 P
Przekazanie do 
publicznej wiadomości 
przedmiotu kontraktu 
formalnego

+0,81 0,24 3,30 0,00 0,26 0,08 10,12 0,00

Określenie kwestii 
podziału zysków 
pomiędzy stronami 
w kontrakcie 
formalnym

+0,46 0,23 1,98 0,05 0,17 0,08 3,68 0,06

Czas trwania 
współpracy 
innowacyjnej od 12 do 
18 miesięcy

+0,46 0,19 2,37 0,02 0,16 0,08 5,33 0,02

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych.

W wypadku współpracy innowacyjnej między przedsiębiorstwami prze-
mysłowymi a ich konkurentami najwyższe prawdopodobieństwo jej wystąpienia 
dotyczyło grupy przedsiębiorstw, które przekazały do publicznej wiadomości in-
formacje dotyczące przedmiotu kontraktu formalnego. W takim przypadku praw-
dopodobieństwo wystąpienia kooperacji innowacyjnej między wymienionymi 
podmiotami wynosiło 0,26 i było ponad 3-krotnie wyższe od prawdopodobieństwa 
wystąpienia kooperacji innowacyjnej między konkurentami a przedsiębiorstwami 
przemysłowymi, które nie udostępniły opinii publicznej informacji o przedmiocie 
kontraktu formalnego.

Również w grupie podmiotów, które w kontrakcie formalnym miały 
precyzyjnie określoną kwestię podziału zysków między stronami, prawdopo-
dobieństwo wystąpienia kooperacji innowacyjnej z konkurentem było wyższe. 



211Marek Tomaszewski, Ewelina Burzec-Burzyńska: Czynniki strukturalne...

Prawdopodobieństwo to wynosiło 0,17 i było ponad 2-krotnie wyższe od praw-
dopodobieństwa wystąpienia kooperacji innowacyjnej między konkurentami 
a przedsiębiorstwami przemysłowymi, które w kontraktach formalnych tej kwestii 
nie poruszyły.

Z ostatniego zaprezentowanego w powyższej tabeli modelu wynika, że współ-
praca z konkurentem nie była zjawiskiem długotrwałym. Prawdopodobieństwo 
wystąpienia współpracy innowacyjnej w grupie przedsiębiorstw, które współpra-
cowały ze sobą od roku do półtora roku wynosiło 0,16 i było 2-krotnie wyższe od 
prawdopodobieństwa wystąpienia współpracy innowacyjnej w grupie przedsię-
biorstw przemysłowych, które podjęły współpracę na okres krótszy niż rok lub 
dłuższy niż półtora roku.

3. Czynniki strukturalne współpracy innowacyjnej pomiędzy 
przedsiębiorstwami przemysłowymi a jednostkami PAN

W tabeli 4 zaprezentowano modele probitowe opisujące kooperację innowa-
cyjną między przedsiębiorstwami przemysłowymi a jednostkami PAN.

Tabela 4 

Modele probitowe charakteryzujące współpracę w zakresie aktywności innowacyjnej 
między przedsiębiorstwami przemysłowymi z Polski północno-zachodniej a jednostkami 

PAN w latach 2010–2012

Zmienna objaśniająca Parametr S t P>|z| p1 p2 χ2 P

Liczba pracowników 
zaangażowanych 
we współpracę 
innowacyjną od 21 
do 50

+0,77 0,27 2,83 0,00 0,26 0,08 7,46 0,01

Czas trwania 
współpracy 
innowacyjnej od 13 do 
18 miesięcy

+0,53 0,19 2,76 0,01 0,18 0,07 7,22 0,01

Inne formy 
finansowania 
współpracy 
innowacyjnej

–0,51 0,17 -3,08 0,00 0,43 0,93 9,18 0,00

Brak formalnej umowy –0,40 0,19 –2,06 0,04 0,05 0,10 4,64 0,03

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych.
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Z parametrów zamieszczonych w powyższej tabeli wynika, że najwyższe 
prawdopodobieństwo wystąpienia współpracy w zakresie aktywności innowa-
cyjnej między przedsiębiorstwami przemysłowymi z Polski północno-zachodniej 
a jednostkami PAN występowało w grupie przedsiębiorstw, które współpracę 
innowacyjną finansowały za pomocą kapitału własnego, kredytu bankowego lub 
przy udziale środków publicznych. Prawdopodobieństwo wystąpienia współpracy 
innowacyjnej między przedsiębiorstwami, które korzystały z wymienionych 
powyżej źródeł finansowania a jednostkami PAN wynosiło 0,93 i było ponad 
2-krotnie wyższe od prawdopodobieństwa wystąpienia współpracy innowacyjnej 
między jednostkami PAN a przedsiębiorstwami, które korzystały z innych źródeł 
finansowania niż wymienione powyżej. 

Zdecydowanie wyższe prawdopodobieństwo wystąpienia współpracy 
innowacyjnej między jednostkami PAN a przedsiębiorstwami przemysłowymi 
występuje w grupie przedsiębiorstw, które mogły zaangażować we wspólny 
projekt od 21 do 50 pracowników. Prawdopodobieństwo wystąpienia kooperacji 
innowacyjnej w omawianej sytuacji wynosiło 0,26 i było ponad 3-krotnie wyższe 
od prawdopodobieństwa wystąpienia kooperacji innowacyjnej między jednostka-
mi PAN a przedsiębiorstwami przemysłowymi, które zaangażowały we wspólny 
projekt mniej niż 20 pracowników. 

Wspólne przedsięwzięcia między przedsiębiorstwami przemysłowymi a jed-
nostkami PAN w zakresie aktywności innowacyjnej miały charakter długofalowy. 
W grupie przedsiębiorstw, które do tej pory realizowały kooperację innowacyjną 
z jednostkami PAN w okresie od 12 do 18 miesięcy prawdopodobieństwo konty-
nuowania tej kooperacji wynosiło 0,18. Było ono ponad 2,5-krotnie wyższe od 
prawdopodobieństwa kontynuowania współpracy innowacyjnej z jednostkami 
PAN w grupie przedsiębiorstw, które już wcześniej realizowały wspólne przed-
sięwzięcie innowacyjne trwające krócej niż 12 miesięcy lub dłużej niż18 miesięcy. 

Ostatni zaprezentowany w powyższej tabeli model informuje, że praw-
dopodobieństwo wystąpienia nieformalnej współpracy innowacyjnej między 
jednostkami PAN a przedsiębiorstwami przemysłowymi było 2-krotnie niższe od 
prawdopodobieństwa wystąpienia współpracy między jednostkami PAN a przed-
siębiorstwami, które zawarły umowę o współpracy w sposób sformalizowany. 
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4. Czynniki strukturalne współpracy innowacyjnej między 
przedsiębiorstwami przemysłowymi a szkołami wyższymi

W kolejnej tabeli zaprezentowano modele probitowe charakteryzujące 
kooperację między przedsiębiorstwami przemysłowymi a szkołami wyższymi 
w zakresie aktywności innowacyjnej. Modele te można podzielić na trzy grupy 
(tab. 5).

Tabela 5 

Modele probitowe charakteryzujące kooperację w zakresie aktywności innowacyjnej 
między przedsiębiorstwami przemysłowymi z Polski północno-zachodniej a szkołami 

wyższymi w latach 2010–2012

Zmienna objaśniająca Parametr S t P>|z| p1 p2 χ2 P
Grupa 1. Wpływ liczby pracowników zaangażowanych we współpracę innowacyjną 

Liczba pracowników 
zaangażowanych 
we współpracę 
innowacyjną od 21 
do 50

+0,65 0,31 2,08 0,04 0,15 0,05 3,91 0,05

Liczba pracowników 
zaangażowanych 
we współpracę 
innowacyjną od 11 
do 20

+0,43 0,22 2,02 0,04 0,10 0,04 3,83 0,05

Grupa 2. Stosowane mechanizmy transferu wiedzy
Transfer wiedzy 
w postaci dostarczenia 
gotowego prototypu do 
przedsiębiorstwa

+0,60 0,21 2,89 0,00 0,12 0,04 7,81 0,01

Transfer wiedzy 
w postaci spotkań 
i prezentacji 

+0,48 0,18 2,65 0,01 0,08 0,03 7,26 0,01

Nieformalny 
mechanizm 
transferu wiedzy do 
przedsiębiorstwa

–0,68 0,29 –2,35 0,02 0,01 0,06 7,20 0,01

Grupa 3. Wykorzystywane źródła finansowania
Dofinansowanie 
projektu ze środków 
publicznych

+0,76 0,20 3,89 0,00 0,14 0,03 14,35 0,00

Inne formy 
finansowania 
współpracy 
innowacyjnej

–0,84 0,38 –2,28 0,03 0,01 0,06 7,47 0,01

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych.
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W ramach pierwszej grupy modeli na uwagę zasługuje to, że im więcej osób 
zostało zaangażowanych we współpracę ze szkołami wyższymi, tym większe 
było prawdopodobieństwo wystąpienia współpracy między omawianymi pod-
miotami. Prawdopodobieństwo wystąpienia kooperacji innowacyjnej w grupie 
przedsiębiorstw przemysłowych, które zaangażowały do współpracy powyżej  
20 pracowników wynosiło 0,15. Było ono 3-krotnie wyższe od prawdopodo-
bieństwo wystąpienia kooperacji innowacyjnej między szkołami wyższymi 
a przedsiębiorstwami przemysłowymi angażującymi do omawianej współpracy 
mniej niż 20 pracowników. Z kolei w grupie przedsiębiorstw przemysłowych, 
które zaangażowały we współpracę innowacyjną ze szkołami wyższymi od  
10 do 20 pracowników prawdopodobieństwo wystąpienia współpracy uległo 
obniżeniu i wyniosło 0,10. Prawdopodobieństwo to nadal było 2,5-krotnie wyższe 
od prawdopodobieństwa wystąpienia współpracy innowacyjnej między szkołami 
wyższymi a przedsiębiorstwami przemysłowymi, które zaangażowały w omawia-
ną współpracę mniej niż 10 pracowników.

W ramach drugiej grupy modeli na uwagę zasługuje fakt, że najwyższe 
prawdopodobieństwo wystąpienia współpracy innowacyjnej między szkołami 
wyższymi a przedsiębiorstwami przemysłowymi dotyczyło grupy przedsiębiorstw, 
które korzystały z transferu wiedzy w postaci dostarczenia gotowego prototypu do 
przedsiębiorstwa oraz za pomocą spotkań i prezentacji. W pierwszym przypadku 
prawdopodobieństwo wystąpienia współpracy innowacyjnej wynosiło 0,12 i było 
3-krotnie wyższe od prawdopodobieństwa wystąpienia współpracy innowacyjnej 
między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami, które korzystały z innych 
mechanizmów transferu wiedzy niż dostarczenie gotowego prototypu. Z kolei 
w drugim przypadku, tj. w sytuacji korzystania przez przedsiębiorstwa przemy-
słowe z wiedzy pozyskanej w trakcie spotkań i prezentacji, prawdopodobieństwo 
wystąpienia współpracy innowacyjnej wynosiło 0,08. Było ono prawie 3-krotnie 
wyższe od prawdopodobieństwa wystąpienia współpracy innowacyjnej między 
szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami przemysłowymi, które pragnęły po-
zyskać wiedzę za pomocą innych mechanizmów transferu wiedzy niż spotkania 
i prezentacje. 

W ramach drugiej grupy modeli na uwagę zasługuje również fakt, że praw-
dopodobieństwo wystąpienia sformalizowanej współpracy innowacyjnej między 
szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami przemysłowymi było wyższe w po-
równaniu do prawdopodobieństwa wystąpienia niesformalizowanej współpracy. 
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Prawdopodobieństwo wystąpienia sformalizowanej współpracy między szkołami 
wyższymi a przedsiębiorstwami przemysłowymi wynosiło 0,06 i było 6-krotnie 
niższe od prawdopodobieństwa wystąpienia niesformalizowanej współpracy 
między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami przemysłowymi.

Ostatnia grupa modeli informuje o wpływie źródeł finansowania na praw-
dopodobieństwo wystąpienia współpracy w zakresie aktywności innowacyjnej. 
Stymulująco na nawiązanie współpracy innowacyjnej między szkołami wyższy-
mi a przedsiębiorstwami przemysłowymi oddziaływało dofinansowanie projektu 
innowacyjnego ze środków publicznych. W takiej sytuacji prawdopodobieństwo 
wystąpienia omawianej współpracy wynosiło 0,14 i było prawie 5-krotnie 
wyższe od prawdopodobieństwa wystąpienia współpracy między szkołami wyż-
szymi a przedsiębiorstwami, które nie korzystały z dofinansowania ze środków 
publicznych.

Wyraźnie destymulująco na wystąpienie współpracy innowacyjnej między 
szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami przemysłowymi wpływało natomiast 
finansowanie wspólnego przedsięwzięcia za pomocą innych źródeł finansowania 
niż kapitał własny, kredyty bankowe oraz dofinansowanie ze środków publicznych. 
W wypadku korzystania z „innych” źródeł finansowania wspólnego projektu 
prawdopodobieństwo wystąpienia współpracy innowacyjnej wynosiło 0,01. Było 
ono 6-krotnie niższe od prawdopodobieństwa wystąpienia współpracy między 
szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami, które finansowały wspólne przedsię-
wzięcie ze środków własnych, kredytów bankowych lub uzyskały dofinansowanie 
ze środków publicznych. 

5. Czynniki strukturalne współpracy innowacyjnej między 
przedsiębiorstwami przemysłowymi a instytutami badawczymi 
i jednostkami rozwojowymi

Badając wpływ czynników strukturalnych współpracy w zakresie aktyw-
ności innowacyjnej między przedsiębiorstwami przemysłowymi a instytutami 
badawczymi i jednostkami rozwojowymi udało się uzyskać pięć, statystycznie 
istotnych, modeli probitowych. Modele te zaprezentowano w tabeli 6.
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Tabela 6 

Modele probitowe charakteryzujące kooperację w zakresie aktywności innowacyjnej 
między przedsiębiorstwami przemysłowymi z Polski północno-zachodniej a instytutami 

badawczymi i jednostkami rozwojowymi w latach 2010–2012

Zmienna objaśniająca Parametr S t P>|z| p1 p2 χ2 P

Określenie kwestii 
podziału kosztów 
pomiędzy stronami 
w kontrakcie 
formalnym

+0,78 0,17 4,62 0,00 0,26 0,08 20,49 0,00

Określenie kwestii 
podziału zysków 
pomiędzy stronami 
w kontrakcie 
formalnym

+0,61 0,22 2,83 0,00 0,23 0,09 7,58 0,01

Transfer wiedzy 
w postaci wymiany 
pracowników 
pomiędzy 
współpracującymi 
podmiotami

+0,43 0,19 2,27 0,02 0,18 0,09 4,91 0,03

Współfinansowanie 
współpracy 
innowacyjnej za 
pomocą kredytów 
bankowych

+0,40 0,15 2,56 0,01 0,16 0,08 6,40 0,01

Brak formalnej umowy –0,37 0,18 –2,02 0,04 0,06 0,12 4,39 0,04

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych.

Najwyższe prawdopodobieństwo wystąpienia współpracy innowacyjnej 
w zakresie działalności innowacyjnej między instytutami badawczymi i jednost-
kami rozwojowymi z jednej strony a przedsiębiorstwami przemysłowymi z dru-
giej strony występowało w grupie przedsiębiorstw, które w formalnej umowie 
o współpracy miały określoną kwestię podziału kosztów i zysków. W pierwszym 
przypadku – gdy strony w umowie formalnej określiły kwestie dotyczące podziału 
kosztu wspólnego przedsięwzięcia innowacyjnego prawdopodobieństwo wystą-
pienia współpracy osiągnęło wartość 0,26. Prawdopodobieństwo to było ponad 
3-krotnie wyższe od prawdopodobieństwa wystąpienia współpracy innowacyjnej 
między instytutami badawczymi i jednostkami rozwojowymi a przedsiębior-
stwami przemysłowymi, które nie określiły tej kwestii w kontrakcie formalnym. 
W drugim przypadku – gdy strony w kontrakcie formalnym określiły kwestię 
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podziału zysków ze wspólnego przedsięwzięcia, prawdopodobieństwo wystąpie-
nia współpracy innowacyjnej wyniosło 0,23 i było prawie 2,5-krotnie większe od 
prawdopodobieństwa wystąpienia współpracy innowacyjnej między instytutami 
badawczymi i jednostkami rozwojowymi a przedsiębiorstwami przemysłowymi, 
które pominęły tę kwestię w kontraktach formalnych.

Stymulujący wpływ na wystąpienie współpracy innowacyjnej między insty-
tutami badawczymi i jednostkami rozwojowymi miała wymiana pracowników 
między tymi podmiotami. W takiej sytuacji prawdopodobieństwo wystąpienia 
współpracy innowacyjnej wynosiło 0,18 i było 2-krotnie wyższe od prawdopodo-
bieństwa wystąpienia współpracy innowacyjnej między instytutami badawczymi 
i jednostkami rozwojowymi a przedsiębiorstwami przemysłowymi, które korzy-
stały z innych mechanizmów transferu wiedzy niż wymiana pracowników. 

Także korzystanie z kredytów bankowych wpływało stymulująco na 
wystąpienie współpracy między przedsiębiorstwami przemysłowymi z Polski 
północno-zachodniej a instytutami badawczymi i jednostkami rozwojowymi. 
Prawdopodobieństwo wystąpienia współpracy innowacyjnej z instytutami 
badawczymi i jednostkami rozwojowymi w grupie przedsiębiorstw, które do 
sfinansowania tej współpracy wykorzystywały kredyty bankowe było równe 0,16. 
Prawdopodobieństwo to było 2-krotnie wyższe od prawdopodobieństwa wystąpie-
nia współpracy innowacyjnej w grupie przedsiębiorstw, które do sfinansowania 
omawianej współpracy wykorzystywały inne źródła finansowania niż kredyty 
bankowe.

Ostatni zaprezentowany w tabeli 6 model potwierdza, że współpraca 
innowacyjna między instytutami badawczymi i jednostkami rozwojowymi po-
winna mieć charakter formalny. Prawdopodobieństwo wystąpienia współpracy 
między omawianymi podmiotami, bez formalnej umowy było 2-krotnie niższe 
od prawdopodobieństwa wystąpienia sformalizowanej współpracy innowacyjnej 
pomiędzy instytutami badawczymi i jednostkami rozwojowymi z jednej strony 
a przedsiębiorstwami przemysłowymi z drugiej strony. 
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6. Czynniki strukturalne współpracy innowacyjnej pomiędzy 
przedsiębiorstwami przemysłowymi a zagranicznymi jednost-
kami naukowo-badawczymi

W kolejnej tabeli zawarto charakterystyki modeli probitowych opisujących 
współpracę w obszarze aktywności innowacyjnej między przedsiębiorstwami 
przemysłowymi z Polski północno-zachodniej i zagranicznymi jednostkami 
naukowo-badawczymi.

Tabela 7

Modele probitowe charakteryzujące kooperację w zakresie aktywności innowacyjnej 
między przedsiębiorstwami przemysłowymi z Polski północno-zachodniej 
a zagranicznymi jednostkami naukowo-badawczymi w latach 2010–2012

Zmienna objaśniająca Parametr S t P>|z| p1 p2 χ2 P
Transfer wiedzy 
w postaci wymiany 
pracowników 
pomiędzy 
współpracującymi 
podmiotami

+0,48 0,22 2,18 0,03 0,11 0,05 4,44 0,04

Transfer wiedzy 
w postaci przekazania 
dokumentacji

+0,39 0,19 2,03 0,04 0,09 0,04 3,97 0,05

Objęcie tematu 
współpracy 
innowacyjnej tajemnicą 
handlową

+0,54 0,19 2,83 0,00 0,08 0,03 8,72 0,00

Nieformalny 
mechanizm 
transferu wiedzy do 
przedsiębiorstwa

-0,55 0,25 –2,15 0,03 0,02 0,07 5,50 0,02

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych.

Z charakterystyki modeli probitowych zaprezentowanej w tabeli wynika, że 
w grupie przedsiębiorstw, które pozyskują wiedzę za pośrednictwem wymiany 
pracowników między współpracującymi podmiotami, prawdopodobieństwo 
wystąpienia kooperacji z zagranicznymi jednostkami naukowo-badawczymi 
wynosiło 0,11. Było ono ponad 2-krotnie wyższe od prawdopodobieństwa wy-
stąpienia kooperacji innowacyjnej między zagranicznymi jednostkami naukowo-
-badawczymi a przedsiębiorstwami przemysłowymi, które korzystały z innych 
mechanizmów transferu wiedzy niż wymiana pracowników.
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 Także w grupie przedsiębiorstw, które pozyskiwały nowe rozwiązania tech-
nologiczne za pomocą zakupu odpowiedniej dokumentacji prawdopodobieństwo 
wystąpienia współpracy innowacyjnej z zagranicznymi jednostkami naukowo-ba-
dawczymi było zdecydowanie wyższe. W omawianym przypadku wynosiło ono 
0,09 i było ponad 2-krotnie wyższe od prawdopodobieństwa wystąpienia współ-
pracy innowacyjnej między zagranicznymi jednostkami naukowo-badawczymi 
a przedsiębiorstwami przemysłowymi, które korzystały z innych mechanizmów 
transferu wiedzy niż zakup dokumentacji technicznej.

Prawdopodobieństwo wystąpienia kooperacji innowacyjnej z zagranicznymi 
jednostkami naukowo-badawczymi było zdecydowanie wyższe także w grupie 
przedsiębiorstw przemysłowych, które zdecydowały się na objęcie tematu współ-
pracy tajemnicą handlową. Prawdopodobieństwo to w omawianym przypadku 
wynosiło 0,08 i było prawie 3-krotnie wyższe od prawdopodobieństwa wystą-
pienia współpracy innowacyjnej między zagranicznymi jednostkami naukowo-
-badawczymi a przedsiębiorstwami, które nie zdecydowały się na objęcie tematu 
współpracy tajemnicą handlową.

Ostatni zaprezentowany w powyższej tabeli model informuje, że prawdo-
podobieństwo wystąpienia współpracy innowacyjnej między zagranicznymi 
jednostkami naukowo-badawczymi a przedsiębiorstwami przemysłowymi było 
zdecydowanie wyższe, gdy w trakcie trwania tej współpracy wykorzystywane 
były sformalizowane mechanizmy transferu wiedzy. W takiej sytuacji praw-
dopodobieństwo wystąpienia współpracy innowacyjnej wyniosło 0,07 i było 
3,5-krotnie wyższe od prawdopodobieństwa wystąpienia niesformalizowanej 
współpracy innowacyjnej między zagranicznymi jednostkami naukowo-badaw-
czymi a przedsiębiorstwami przemysłowymi z Polski północno-zachodniej.

7. Czynniki strukturalne współpracy innowacyjnej pomiędzy 
przedsiębiorstwami przemysłowymi a ich odbiorcami

Ostatnia, uzyskana w trakcie obliczeń, grupa modeli obrazuje współpracę 
innowacyjną pomiędzy przedsiębiorstwami przemysłowymi z Polski północno-
-zachodniej a ich odbiorcami. Uzyskane modele prezentuje tabela 8. 
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Tabela 8 

Modele probitowe charakteryzujące kooperację w zakresie aktywności innowacyjnej 
między przedsiębiorstwami przemysłowymi z Polski północno-zachodniej  

a ich odbiorcami w latach 2010–2012

Zmienna objaśniająca Parametr S t P>|z| p1 p2 χ2 P
Transfer wiedzy 
w postaci dostarczenia 
gotowego produktu do 
przedsiębiorstwa

+0,49 0,11 4,35 0,00 0,63 0,44 19,18 0,00

liczba pracowników 
zaangażowanych 
we współpracę 
innowacyjną od 11 
do 20

+0,32 0,12 2,67 0,00 0,59 0,47 7,18 0,01

Liczba pracowników 
zaangażowanych 
we współpracę 
innowacyjną od 1 do 5

–0,36 0,10 –3,42 0,00 0,43 0,57 11,72 0,00

Czas trwania 
współpracy 
innowacyjnej do 6 
miesięcy

-0,33 0,11 -2,96 0,00 0,41 0,54 8,78 0,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych.

Z danych zamieszczonych w powyższej tabeli wynika, że najwyższe praw-
dopodobieństwo wystąpienia współpracy innowacyjnej z odbiorcami dotyczyło 
grupy przedsiębiorstw przemysłowych, które pozyskiwały gotowe rozwiązania 
technologiczne. Prawdopodobieństwo to wynosiło 0,63 i było o 43% wyższe od 
prawdopodobieństwa wystąpienia współpracy innowacyjnej pomiędzy odbior-
cami a przedsiębiorstwami przemysłowymi, które pozyskiwały wiedzę w inny 
sposób niż zakup gotowego rozwiązania.

Stymulująco na wystąpienie współpracy innowacyjnej wpływało również 
zaangażowanie w omawianą współpracę większej liczby pracowników (powyżej 
10). W takiej sytuacji prawdopodobieństwo wystąpienia współpracy innowacyjnej 
wynosiło 0,59. Było ono o ponad 1/4 wyższe od prawdopodobieństwa wystąpienia 
współpracy innowacyjnej między odbiorcami a przedsiębiorstwami przemysło-
wymi, które do wspólnego przedsięwzięcia zaangażowały mniej niż 10 lub więcej 
niż 20 pracowników.

W grupie przedsiębiorstw przemysłowych natomiast, które angażowały 
relatywnie niewielką liczbę pracowników do współpracy, prawdopodobieństwo 
nawiązania kooperacji innowacyjnej z odbiorcami było zdecydowanie niższe. Przy 
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zaangażowaniu maksymalnie pięciu pracowników do wspólnego przedsięwzię-
cia innowacyjnego między przedsiębiorstwem przemysłowym a jego odbiorcą, 
prawdopodobieństwo wystąpienia współpracy wynosiło 0,41. Było ono o prawie  
1/3 niższe od prawdopodobieństwa wystąpienia współpracy innowacyjnej między 
odbiorcami a przedsiębiorstwami przemysłowymi, które zaangażowały we wspól-
ne przedsięwzięcie powyżej 5 pracowników.

Ostatni zaprezentowany w powyższej tabeli model zwraca uwagę na czas 
trwania współpracy innowacyjnej. Prawdopodobieństwo kontynuowania współ-
pracy innowacyjnej między przedsiębiorstwem przemysłowym a jego odbiorcą 
przyjmowało istotnie niższe wartości, gdy współpraca ta była kontynuowana do 
6 miesięcy. W sytuacji natomiast, gdy współpraca innowacyjna między odbiorcą 
a przedsiębiorstwem przemysłowym w okresie poprzednim trwała dłużej niż  
6 miesięcy, wówczas prawdopodobieństwo kontynuowania tej współpracy zwięk-
szało się do 54%.

Podsumowanie

Powyższe dane potwierdzają przyjętą do badań hipotezę, że odmienne 
uwarunkowania determinują podjęcie współpracy innowacyjnej przedsiębiorstw 
przemysłowych z Polski północno-zachodniej z ich dostawcami, a inne decydują 
o współpracy z pozostałymi badanymi podmiotami, czyli jednostkami PAN, 
szkołami wyższymi, instytutami badawczymi i jednostkami rozwojowymi, zagra-
nicznymi jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz odbiorcami i konkurentami.

Najwyższe prawdopodobieństwo wystąpienia współpracy dotyczącej 
aktywności innowacyjnej z dostawcami występowało w grupie przedsiębiorstw 
przemysłowych, które utrzymywały nieformalne mechanizmy transferu wiedzy. 
Porównywalnie wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia współpracy innowa-
cyjnej z dostawcą występowało w grupie przedsiębiorstw przemysłowych, które 
nie miały sformalizowanej umowy o współpracy. Wyraźnie niższe prawdopodo-
bieństwo występowało natomiast w grupie przedsiębiorstw przemysłowych, które 
o fakcie wystąpienia współpracy z dostawcą nie zamierzały publicznie informować.

W przypadku współpracy innowacyjnej między przedsiębiorstwami prze-
mysłowymi a ich konkurentami najwyższe prawdopodobieństwo jej wystąpienia 
dotyczyło grupy przedsiębiorstw, które przekazały do publicznej wiadomości 
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informacje dotyczące przedmiotu kontraktu formalnego. Również w grupie 
podmiotów, które w kontrakcie formalnym miały precyzyjnie określoną kwestię 
podziału zysków między stronami, prawdopodobieństwo wystąpienia kooperacji 
innowacyjnej z konkurentem było wyższe. Należy zwrócić uwagę na to, że w bada-
nych jednostkach współpraca z konkurentem nie była zjawiskiem długotrwałym.

Najwyższe prawdopodobieństwo wystąpienia współpracy w zakresie 
aktywności innowacyjnej między przedsiębiorstwami przemysłowymi z Polski 
północno-zachodniej a jednostkami PAN występowało w grupie przedsiębiorstw, 
które współpracę innowacyjną finansowały za pomocą kapitału własnego, kredytu 
bankowego lub przy udziale środków publicznych. Zdecydowanie wyższe praw-
dopodobieństwo występuje w grupie przedsiębiorstw, które mogły zaangażować 
we wspólny projekt od 21 do 50 pracowników. Należy zwrócić uwagę że, wspólne 
przedsięwzięcia między przedsiębiorstwami przemysłowymi a jednostkami PAN 
w zakresie aktywności innowacyjnej miały charakter długofalowy, przeciwnie niż 
w wypadku współpracy z konkurentem.

Biorąc pod uwagę czynniki strukturalne współpracy innowacyjnej między 
przedsiębiorstwami przemysłowymi a szkołami wyższymi, na uwagę zasługuje 
fakt, że im więcej osób zostało zaangażowanych we współpracę ze szkołami 
wyższymi, tym większe było prawdopodobieństwo wystąpienia współpracy 
pomiędzy omawianymi podmiotami. Najwyższe prawdopodobieństwo dotyczyło 
grupy przedsiębiorstw, które korzystały z transferu wiedzy w postaci dostarczenia 
gotowego prototypu do przedsiębiorstwa oraz za pomocą spotkań i prezentacji. 
Prawdopodobieństwo wystąpienia sformalizowanej współpracy innowacyjnej 
między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami przemysłowymi było wyższe 
w porównaniu do prawdopodobieństwa wystąpienia niesformalizowanej współ-
pracy. Stymulująco na nawiązanie współpracy innowacyjnej między szkołami 
wyższymi a przedsiębiorstwami przemysłowymi oddziaływało dofinansowanie 
projektu innowacyjnego ze środków publicznych. Wyraźnie destymulująco na-
tomiast wpływało finansowanie wspólnego przedsięwzięcia za pomocą innych 
źródeł finansowania. Najwyższe prawdopodobieństwo wystąpienia współpracy in-
nowacyjnej w zakresie działalności innowacyjnej między instytutami badawczymi 
i jednostkami rozwojowymi z jednej strony a przedsiębiorstwami przemysłowymi 
z drugiej strony występowało w grupie przedsiębiorstw, które w formalnej umowie 
o współpracy miały określoną kwestię podziału kosztów i zysków. Stymulujący 
wpływ na wystąpienie współpracy miała wymiana pracowników pomiędzy tymi 
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podmiotami. Również istotnym elementem jest korzystanie z kredytów bankowych. 
Jednak współpraca innowacyjna między instytutami badawczymi i jednostkami 
rozwojowymi powinna mieć charakter formalny.

W grupie przedsiębiorstw, które pozyskiwały nowe rozwiązania techno-
logiczne za pomocą zakupu odpowiedniej dokumentacji prawdopodobieństwo 
wystąpienia współpracy innowacyjnej z zagranicznymi jednostkami naukowo-
-badawczymi było zdecydowanie wyższe. Prawdopodobieństwo wystąpienia 
kooperacji innowacyjnej z zagranicznymi jednostkami naukowo-badawczymi 
było zdecydowanie wyższe także w grupie przedsiębiorstw przemysłowych, 
które zdecydowały się na objęcie tematu współpracy tajemnicą handlową. 
Prawdopodobieństwo to było zdecydowanie wyższe, gdy w trakcie trwania tej 
współpracy wykorzystywane były sformalizowane mechanizmy transferu wiedzy.

Najwyższe prawdopodobieństwo wystąpienia współpracy innowacyjnej 
z odbiorcami dotyczyło grupy przedsiębiorstw przemysłowych, które pozyskiwa-
ły gotowe rozwiązania technologiczne. Stymulująco na wystąpienie współpracy 
innowacyjnej wpływało również zaangażowanie większej liczby pracowników 
(powyżej 10), natomiast w grupie przedsiębiorstw przemysłowych, które anga-
żowały relatywnie niewielką liczbę pracowników do współpracy, prawdopodo-
bieństwo nawiązania kooperacji innowacyjnej z odbiorcami było zdecydowanie 
niższe. Prawdopodobieństwo kontynuowania współpracy innowacyjnej między 
przedsiębiorstwem przemysłowym a jego odbiorcą przyjmowało istotnie niższe 
wartości, gdy współpraca ta była kontynuowana w okresie do 6 miesięcy.

Dzięki wyodrębnionym czynnikom strukturalnym możemy stymulować te, 
które w znaczącym stopniu wpływają na współpracę innowacyjną, a tym samym 
możemy zwiększyć ich liczbę.
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Streszczenie

Celem artykułu jest identyfikacja uwarunkowań mających znaczenie dla nawiązania 
współpracy innowacyjnej pomiędzy przedsiębiorstwami przemysłowymi z Polski 
północno-zachodniej a ich: dostawcami, odbiorcami i konkurentami oraz takimi 
instytucjami ze sfery nauki jak: jednostki PAN, szkoły wyższe, instytuty badawcze 
i jednostki rozwojowe oraz zagraniczne jednostki naukowo-badawcze. 

Structural factors cooperation in the innovation area of industrial 
enterprises from northwest Poland in 2010–2012

Summary

The main purpose of he article is identification of conditions relevant to establish 
innovative cooperation between industrial companies from northwest Poland and their 
suppliers, recipients, consumers and institutions from education sector such as Polish 
Academy of Sciences units, high schools, research institutes, development units 
and foreign research units.

Translated by Marek Tomaszewski
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