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Abstract 

 
In the maritime regions of Poland the discussion on smart specialization has just been started. The 
most advanced in this regard are Warmia-Mazury and Pomorskie provinces, whereas the 
Zachodniopomorskie province is only at the beginning of the process. In discussions, the focus lies on 
mechanisms for supporting the development of “smart sectors or activities” rather than on  
supporting previously selected branches. The ambition is to make the system flexible and responsive 
to global and external changes and impulses, so the focus is on system architecture and 
establishment of proper mechanisms (institutional or financial) leading to smart specialization.  
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(LEAD), AND International, AZTI, CETMAR, DEI, Eurofish, Poseidon, SINTEF and s.Pro Sustainable 
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ANALIZA  “NIEBIESKIE GO  WZRO STU”,  

POLITYKI  M ORSKIE J  O RAZ  STRATEGI I  UE  

DOTYCZĄCEJ  REGION U  MORZA  

BAŁTYCKIEGO .  

ANALIZA DLA POLSKI* 

Grudzień 2013 
 

Tomasz Brodzicki** 
Jacek Zaucha*** 

współpraca Jakub Kwiatkowski 
 

Abstrakt 
Debata na temat inteligentnych specjalizacji w nadmorskich regionach Polski dopiero się rozpoczęła. 
Najbardziej zaawansowane w tej dyskusji jest województwo warmińsko-mazurskie, a także 
pomorskie, podczas gdy województwo zachodniopomorskie jest dopiero na początku tego procesu. 
W dyskursie podkreślany jest raczej mechanizm wsparcia dla rozwoju “inteligentnych sektorów lub 
aktywności” niż wsparcie poprzednio wybranych gałęzi. Celem jest polepszenie elastyczności oraz 
responsywności systemu na impulsy oraz zmiany, zarówno globalne jak i zewnętrzne. Celem zatem 
jest skupienie się na architekturze systemu oraz na właściwych mechanizmach (instytucjonalnych oraz 
finansowych), które prowadzą do inteligentnych specjalizacji. 
 
*Niniejsza praca z serii „Working Papers” stanowi zarys oraz składa się na część polskiego wkładu 
w potężny międzynarodowy projekt badawczy pod nazwą „Analiza 'niebieskiego wzrostu', polityki 
morskiej oraz strategii UE dotyczącej regionu Morza Bałtyckiego”. Projekt ten, realizowany przez 
konsorcjum the EUNETMAR Consortium consisting of Cogea (LEAD), AND International, AZTI, 
CETMAR, DEI, Eurofish, Poseidon, SINTEF oraz s.Pro Sustainable Projects został wsparty finansowo 
przez Dyrekcję Generalną ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa Komisji Europejskiej - DG Mare 
(kontakt nr MARE/2012/07 - REF. NR 1). Niniejsza praca wykorzystuje metodologię Projektu. 
 
Rezultaty projektu są dostępne na stronie Komisji Europejskiej pod adresem 
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/node/3550 
Projekt został współfinansowany dzięki środkom Komisji Europejskiej. Jako, że niniejsza publikacja 
odwzorowuje poglądy autorów, S.Pro oraz Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za 
jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w tej pracy. 

 
Kody JEL :   L52, L62, L83, L91, Q22, Q25, Q42, Q53, Q57 
Słowa kluczowe:  gospodarka morska, niebieski wzrost, Polska, Region Morza 

Bałtyckiego 
 
**Tomasz Brodzicki, dr, Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański, 
t.brodzicki@instytut-rozwoju.org; Instytut Rozwoju, t.brodzicki@instytut-rozwoju.org 
***Jacek Zaucha, dr hab., Katedra Makroekonomii, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański, 
jacek.zaucha@gmail.com; Instytut Rozwoju, j.zaucha@instytut-rozwoju.org.  
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1. Ogólny zarys 

Morfologiczna struktura polskiego wybrzeża 

 Długość polskiej linii brzegowej wynosi 698 kilometrów, co stanowi 0,51% linii brzegowej 

22 państw członkowskich UE z dostępem do morza. Bez włączenia linii brzegowej dwóch 

zalewów (Wiślanego i Szczecińskiego) długość linii brzegowej wynosi 498 kilometrów. 

 Polska strefa brzegowa (do 10 kilometrów od brzegu) wynosi 4 449 km2 , co stanowi 

1,07% strefy brzegowej dwudziestu dwóch państw członkowskich UE. 

 Wszystkie polskie wyspy przybrzeżne należą delty rzek. Oficjalnie istnieje 27 wysp 

z własną nazwą, lecz niektóre z nich obejmują grupy kilku wysp, więc ogólna liczba może 

osiągnąć więcej niż 50. Tylko 9 wysp jest zamieszkałych; głównie części Świnoujścia oraz 

Gdańska.  

Populacja oraz warunki społeczne terenów morskich 

 W 2012 w polskich strefach przybrzeżnych żyło 4,03 miliona mieszkańców czyli 10,48% 

populacji. 

 W 2012, według Klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych na 

poziomie 2 (NUTS-2), w regionach przybrzeżnych zatrudnionych było 1 893,4 osób, co 

stanowi 12,42% ze wszystkich zatrudnionych osób w Polsce oraz 0,98% zatrudnionej 

populacji w dwudziestu dwóch państwach członkowskich EU posiadająch dostęp do 

morza. 

 W 2010 wskaźnik bezrobocia według klasyfikacji NUTS 2 w regionach morskich wynosił 

10,37% (więcej niż średnia krajowa wynosząca 9,64%). 

 W 2012 liczba bezrobotnych według klasyfikacji NUTS 2 w regionach morskich wynosiła 

213 800 osób, co stanowiło 12,67% wszystkich polskich bezrobotnych oraz 0,96% 

niezatrudnionej populacji dwudziestu dwóch państw członkowskich UE z dostępem do 

morza. 
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Rola gospodarcza terenów przybrzeżnych w ogóle krajowym  

 

 W 2010 ludność w morskich regionach Polski wytworzyła 8465 euro (w ujęciu PKB na 

mieszkańca), w porównaniu do 9 291 euro na poziomie krajowym (91,12% średniej 

krajowej) 

 W 2010 tereny przybrzeżne były odpowiedzialne za wytworzenie 29,530 mld euro 

wartości dodanej brutto, co stanowi 9,45% ogółu. 

 

Wartość dodana brutto – według działalności NACE (2010) 

Sektor 
Wartość dodana brutto regionów 

przybrzeżnych 
(miliardy EURO) 

Udział w krajowym GVA na sektor 

Rolnictwo, Akwakultura, Rybołówstwo (A) 1,06 9,23 

Przemysł (C) 4,99
1
 8,61

2 

Budownictwo (F) 2,79 11,18 

Handel hurtowy i detaliczny; transport; zakwaterowanie i 
gastronomia; informacja i komunikacja (G-J) 

9,11 9,87 

 

Zatrudnienie – według działalności NACE (2010) 

Sektor 
Zatrudnienie w regionach przybrzeżnych 

(w tysiącach) 
Udział w krajowym zatrudnieniu 

na sektor 

Rolnictwo, Akwakultura, Rybołówstwo (A) 110 5,40 

Przemysł (C) 274 9,30 

Budownictwo (F) 134 10,71 

Handel hurtowy i detaliczny; transport; zakwaterowanie i 
gastronomia; informacja i komunikacja (G-J) 

385 9,83 

Tabela 1. - Przegląd istotnych podfunkcji w Polsce na poziomie NUTS-0 

 

                                                
1 Dane oszacwane na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego  

2 Dane oszacwane na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego  
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Morska działalność 
gospodarcza  

Wartość 
dodana 
brutto 
(euro, 

miliardy) 

Zatrudnienie 
(*1000) 

Liczba 
przedsiębiorstw 

Dalsze wskaźniki Źródło i data odniesienia 

0. Inne sektory 

0.1 

Produkcja statków 
(wyłączając łodzie 
rekreacyjne) oraz 
naprawa statków 

0,470 18,60 3.236  Eurostat (2010) 

0.2 Projekty wodne 0,214 9,59 476 

Największym 
projektem jest nowy 
port LNG w 
Świnoujściu (wart 3 
miliardy złotych) 

Eurostat (2010) 

1. Transport morski 

1.1 
Żegluga 
dalekomorska 

0,022 0,71 18 

16% towarów 
transportowanych za 
pomocą żeglugi 
dalekomorskiej w 
2010 roku 

Eurostat (2010) 

1.2 
Żegluga bliskiego 
zasięgu (włączając 
statki typu Ro-Ro) 

0,116 3,75 97 

84% towarów 
transportowanych za 
pomocą żeglugi 
bliskiego zasięgu w 
2010 

Eurostat (2010) 

1.3 
Usługi promów 
pasażerskich 

0,030 0,81 248  Eurostat (2010) 

1.4 Żegluga śródlądowa 0,064 1,77 390  Eurostat (2010) 
2. Żywność, odżywianie, zdrowie i usługi ekosystemowe  

2.1 
Połów ryb 
przeznaczonych do 
spożycia 

0,706 32,41 3.306 

37% wartości dodanej 
brutto dla tej 
dziedziny morskiej 
działalności 
gospodarczej to 
przetwórstwo rybne. 
W 2009 przetwórstwo 
rybne osiągnęło 
195,7% wartości 
dodanej brutto z 2003 
roku. Ten przemysł 
składa się z ponad 
250 przetwórni ryb 
oraz ponad 370 firm 
upoważnionych do 
sprzedaży 
bezpośredniej. W 
2010 polskie 
przetwórstwo ryb 
wyprodukowało 
360.000-380.000 ton 
produktów, 
przynosząc zysk 1,5 
miliarda euro

3
. 

Eurostat (2010) 
Liczba kutrów została użyta 
jako wskaźnik odpowiadający 
liczbie przedsiębiorstw w 
rybołówstwie (brak 
odpowiednich danych) . 

 

2.2 
Ryby jako pokarm dla 
zwierząt 

0,001 0,06 1  Eurostat (2010) 

2.3 Morska akwakultura 0,001 0,06 5  

Naukowe i Polityczne 
Raporty Wspólnotowego 
Centrum Badawczego (JRC), 
Wyniki Gospodarcze Sektora 
Akwakultury UE – 2012, 
Komitet Naukowo-
Techniczny i Ekonomiczny ds. 
Rybołówstwa (STECF-13-03) 

2.4 
Błękitna 
biotechnologia 

0 0 0 Bez znaczenia  

                                                
3 Portal „Fish products From Poland” http://www.poland-fish.com 
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Morska działalność 
gospodarcza  

Wartość 
dodana 
brutto 
(euro, 

miliardy) 

Zatrudnienie 
(*1000) 

Liczba 
przedsiębiorstw 

Dalsze wskaźniki Źródło i data odniesienia 

2.5 
Rolnictwo na glebach 
słonych 

0 0 0 
Gleby słone nie 
występują w Polsce 

 

3. Energia i surowce 

3.1 Ropa i gaz offshore 0,080 2,06 72 

GVA: 0,014; Liczba 
przedsiębiorstw: 22

4
; 

Pracownicy: 0,565 
według polskich 
danych dotyczących 
prawdziwego 
wydobycia gazu i ropy 
offshore w 
porównaniu z 
wydobyciem 
naziemnym. Tylko 
jedno 
przedsiębiorstwo 
wydobywa ropę i gaz 
offshorowo. Wielkość 
wydobycia  ropy 
offshore w 2012 
wynosiła 187,7 
tysięcy ton a gazu 
naturalnego 20,9 
milionów Nm

3
. 

Eurostat (2010) 

3.2 
Morska energetyka 
wiatrowa 

0 0 0 
Brak morskich farm 
wiatrowych. 

 

3.3 
Odnawialna energia 
oceanu 

0 0 0 
Nie występuje w 
Polsce 

 

3.4 Sekwestracja CO2 0 0 0 
Nie występuje w 
Polsce 

 

3.5 
Wydobywanie 
kruszyw (piasek, żwir, 
itp.) 

0,005 0,02 1 
Roczne wydobycie ok 
2 milinów ton.  

Eurostat (2010) 

3.6 
Wydobycie 
minerałów morskich 

0 0 0 
Nie występuje w 
Polsce 

 

3.7 
Zapewnienie wody 
pitnej (odsalanie) 

0 0 0 
Nie występuje w 
Polsce 

 

4. Wypoczynek, praca oraz warunki życia 

4.1 
Turystyka 
przybrzeżna 

0,241 18,05 3.541  Eurostat (2010) 

4.2 Jachting i przystanie 0,078 4,05 381  Eurostat (2010) 
4.3 Turystyka promowa 0,011 0,29 89  Eurostat (2010) 
5. Ochrona wybrzeża 

5.1 
– 

5.2 

Ochrona brzegów 
morskich 

0,011 - - 
GVA 0.002 według 
wspólnej metodologii 

Urząd Morski w Gdyni oraz 
dane z raportów wykonania 
budżetu narodowego (dostęp 
w 2013)

5 

5.3 Ochrona siedlisk 0,004 0 3  

Instytut Morski w Gdańsku 
oraz dane z raportów 
wykonania budżetu 
narodowego (dostęp w 2013) 

6. Nadzór oraz obserwacja morska 

                                                
4
 Liczba 22 przedsiębiorstw wynika z przyjętej metodologii w celu odróżnienia firm offshore i onshore spośród 

wszystkich przedsiębiorstw zajmujących się wydobyciem ropy i gazu offshore i jest alternatywą dla metodologii 
zaproponowanej w badaniu. W rzeczywistości w Polsce jedynie jedna spółka wydobywa ropę i gaz w rejonach 
morskich, a druga rozpoczęła odwierty w rejonach należących do Łotwy. Łańcuch wartości zawiera jednak 
więcej podmiotów.  

5
  http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/wykonanie-

budzetu-panstwa/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-panstwa-roczne 

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/wykonanie-budzetu-panstwa/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-panstwa-roczne
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/wykonanie-budzetu-panstwa/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-panstwa-roczne
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Morska działalność 
gospodarcza  

Wartość 
dodana 
brutto 
(euro, 

miliardy) 

Zatrudnienie 
(*1000) 

Liczba 
przedsiębiorstw 

Dalsze wskaźniki Źródło i data odniesienia 

6.1 

Identyfikacja oraz 
bezpieczeństwo 
towarów łańcucha 
dostaw 

0,095 1,95 4  

Wywiady z administracją 
publiczną oraz 
Ministerstwem Finansów, 
dane z raportów wykonania 
budżetu narodowego 
 (dostęp w 2013) 

6 

6.2 

Zapobieganie oraz 
ochrona przed 
nielegalnym 
napływem ludzi oraz 
dóbr 

0,032 1,76 1  

Wywiady z reprezentantami 
Urzędu Morskiego w Gdyni, 
dane Ministerstwa Finansów 
dotyczące wykonania 
budżetu narodowego (dostęp 
w 2013)

7 

6.3 
Monitoring 
środowiska 

0,003 0,34 8  

Wywiady z reprezentantami 
Urzędu Morskiego w Gdyni, 
dane Ministerstwa Finansów 
dotyczące wykonania 
budżetu narodowego (dostęp 
w 2013)

8 

 

 

                                                
6
  http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/wykonanie-

budzetu-panstwa/sprawozdanie-z- wykonania-budzetu-panstwa-roczne 

7  http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/wykonanie-
budzetu-panstwa/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-panstwa-roczne 

8
  http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/wykonanie-

budzetu-panstwa/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-panstwa-roczne 

 

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/wykonanie-budzetu-panstwa/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-panstwa-roczne
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/wykonanie-budzetu-panstwa/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-panstwa-roczne
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Tabela nr 2 Przegląd istotnych podfunkcji w Polsce na poziomie NUTS-0 

Morska działalność 
gospodarcza 

Opis Wskaźniki socjoekonomiczne  Źródło i data odniesienia 

0. Inne sektory 

0.1 

Produkcja 
statków 
(wyłączając 
łodzie 
rekreacyjne) 
oraz naprawa 
statków 

Sektor dojrzały, o słabnącej ważności (GVA, 
zatrudnienie, liczba przedsiębiorstw) 

Sektor dojrzały, o słabnącej ważności 
(GVA, zatrudnienie, liczba 
przedsiębiorstw) 

Instytut Morski w 
Gdańsku (2012), w 
szczególności raport: 
„Polskie Drogi polityki 
morskiej. Od wizji do 
działania”, Gdańsk 2011 

0.2 Projekty wodne Sektor dojrzały, stabilny Sektor dojrzały, stabilny 
Instytut Morski w 
Gdańsku (2012) 

1. Transport morski 

1.1 
Żegluga 
dalekomorska 

Sektor dojrzały, schyłkowy Sektor dojrzały, schyłkowy 

Instytut Morski w 
Gdańsku (2012), w 
szczególności raport: 
„Polskie Drogi polityki 
morskiej. Od wizji do 
działania”, Gdańsk 2011 

1.2 
Żegluga bliskiego 
zasięgu (włączając 
statki typu Ro-Ro) 

Sektor dojrzały, stabilny Sektor dojrzały, stabilny 

Instytut Morski w 
Gdańsku (2012), w 
szczególności raport: 
„Polskie Drogi polityki 
morskiej. Od wizji do 
działania”, Gdańsk 2011 

1.3 
Usługi promów 
pasażerskich 

Sektor rosnący Sektor rosnący 

Instytut Morski w 
Gdańsku (2012), w 
szczególności raport: 
„Polskie Drogi polityki 
morskiej. Od wizji do 
działania”, Gdańsk 2011 

1.4 Żegluga śródlądowa Sektor dojrzały, stabilny Sektor dojrzały, stabilny 
Instytut Morski w 
Gdańsku (2012) 

2. Żywność, odżywianie, zdrowie i usługi ekosystemowe  

2.1  
Połów ryb 
przeznaczonych do 
spożycia 

 
 
 
Sektor dojrzały, stabilny 

 
 
 
Sektor dojrzały, stabilny 

“Fish products from 
Poland” (2012) 

2.2  
Ryby jako pokarm 
dla zwierząt 

Sektor dojrzały, stabilny/schyłkowy Sektor dojrzały, stabilny/schyłkowy  

2.3 Morska akwakultura O szczątkowym znaczeniu, stabilny O szczątkowym znaczeniu, stabilny 

Program Regionu Morza 
Bałtyckiego (RMB) 
Projekt SUBMARINER 
(2012) 

2.4  
Błękitna 
biotechnologia 

O szczątkowym znaczeniu, stabilny O szczątkowym znaczeniu, stabilny 

Program Regionu Morza 
Bałtyckiego (RMB) 
Projekt SUBMARINER 
(2012) 

2.5 
Rolnictwo na 
glebach słonych 

Brak gleb słonych w Polsce Brak gleb słonych w Polsce  

3. Energia i surowce 

3.1 Ropa i gaz offshore 

Tylko jedno przedsiębiorstwo - Petrobaltic 
(część państwowej grupy kapitałowej 
Lotos) wydobywa ropę oraz gaz offshore. 
Inne przedsiębiorstwo przeprowadza 
odwiety badawcze. Jednak z powodu 
oczekiwania na wykrycie obecności gazu 
łupkowego pod dnem Morza Bałtyckiego 
ta sytuacja może się zmienić w przyszłości. 
Istotne są również polityczne oczekiwania 
wobec gazu łupkowego, które mogą 
zapewnić energetyczną niezależność kraju. 
Wydaje się jednak, że na początku 
poszukiwania skupią się na gazie 
łupkowym występującym wgłębi kraju. 

 
 
 
Sektor dojrzały, o szczątkowym 
znaczeniu 

Instytut Morski w 
Gdańsku (2012) oraz 
raport Lotos'u (dostęp w 
2013) 
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3.2 
Morska energetyka 
wiatrowa 

Nie wybudowano jeszcze żadnych 
morskich farm wiatrowych na terenach 
morskich w Polsce, jednak rozpoczął się 
proces licencjonowania. 

Nie występuje w Polsce 

Instytut Morski w 
Gdańsku (2012) oraz 
wywiady z 
reprezentantami Urzędu 
Morskiego w Gdyni 
(2013) 

3.3 
Odnawialna energia 
oceanu 

Nie występuje w Polsce Nie występuje w Polsce  

3.4 Sekwestracja CO2 Nie występuje w Polsce Nie występuje w Polsce  

3.5 
Wydobywanie 
kruszywa (piasek, 
żwir, itp.) 

Tylko jedno wydobycie na wielką skalę ma 
miejsce na terenie Ławicy Środkowej, 
jednak kilka innych licencji zostało 
wysuniętych, choć nie są one aktualnie 
wykorzystywane. Przwidywane 
wykorzystanie złóż Ławicy Środkowej 
wynosi 25 lat. 

O szczątkowym znaczeniu, jedno 
przedsiębiorstwo, dojrzały 

Instytut Morski w 
Gdańsku (2012) , w 
szczególności publikacja 
z 2012 nt. Ławicy 
Środkowej oraz wywiady 
z reprezentantami 
Urzędu Morskiego w 
Gdyni (2013) 

3.6 
Wydobycie 
minerałów morskich 

Nie występuje w Polsce Nie występuje w Polsce  

3.7 
Zapewnienie wody 
pitnej (odsalanie) 

Nie występuje w Polsce Nie występuje w Polsce  

4. Wypoczynek, praca oraz warunki życia 

4.1 
Turystyka 
przybrzeżna 

Duża intensywność użytkowania 
turystycznego i rekreacyjnego polskiego 
wybrzeża, bliska osiągnięcia punktu 
nasycenia wobec teraźniejszych 
udogodnień turystycznych podczas sezonu 
letniego; wysoka presja na środowisko 
połączona z krótkim trwaniem sezonu.  

Sektor dojrzały, stabilny 

Instytut Morski w 
Gdańsku (2012) oraz 
dane z Głównego Urzędu 
Statystycznego Bank 
Danych Lokalnych 
(dostęp w 2013) 

4.2 Jachting i przystanie 

Sektor rosnący w którym Polska osiągnęła 
ważną, konkurencyjną pozycję, zwłaszcza 
w konstrukcji łodzi rekreacyjnych 
eksportowanych głownie za granicę.  

Sektor dojrzały, stabilny 

Instytut Morski w 
Gdańsku (2012) oraz 
dane ze strony Polskie 
Jachty – Polska Izba 
Przemysłu Jachtowego i 
Sportów Wodnych 
(dostęp w 2013) 

4.3 Turystyka promowa 

Sektor w fazie wzrostu, jednak głównie 
napędzany przedsiębiorstwami 
zagranicznymi. Portem odnoszącym 
największe korzyści jest Gdynia, mimo 
faktu, że to Gdańsk jest głównym celem 
wycieczek turystycznych.  

Sektor rosnący 

Instytut Morski w 
Gdańsku (2012) 
oraz dane z Portu Gdynia 
(dostęp w 2013) 

5. Ochrona wybrzeża 

5.1 
Ochrona brzegów 
morskich 

Ważna kwestia polityczna. Przez ostatnie 
lata Polska inwestowała w ochronę 
brzegów morskich stałe sumy publicznych 
funduszy, jednak w porównaniu do innych 
krajów ciągle wypada mniej na kilometr 
wybrzeża. Ciągle trwa debata polityczna 
odnośnie poziomu, do którego wybrzeże 
powinno być chronione oraz w jakich 
okolicznościach. Sektor opierający się na 
funduszach publicznych.  

Stabilny 

Instytut Morski w 
Gdańsku (2012) oraz 
wywiady z 
reprezentantami Urzędu 
Morskiego w Gdyni 
(2013), raporty 
Ministerstwa Finansów 
dotyczące wykonania 
budżetu narodowego 
(dostęp w 2013) 

5.2 Ochrona siedlisk 

Sektor jest w początkowej fazie rozwoju, 
ale otrzymuje ważne wsparcie wynikające 
ze strategii UE oraz ze względu na 
przynależności do HELCOM - Bałtyckiego 
Planu Działania. Sektor opierający się na 
funduszach publicznych.  

Stabilny, o szczątkowym znaczeniu 

Instytut Morski w 
Gdańsku (2012) w 
szczególności raport 
„Polskie Drogi polityki 
morskiej. Od wizji do 
działania”, Gdańsk 2011 

6. Nadzór oraz obserwacja morska 

6.1 

Identyfikacja oraz 
bezpieczeństwo 
towarów łańcucha 
dostaw 

Działalność finansowana głównie z 
funduszy publicznych, bez widocznych 
efektów ubocznych do tej pory (w 
porównaniu z innymi krajami UE). 

Stabilny 

Instytut Morski w 
Gdańsku (2012) oraz 
wywiady z 
reprezentantami Urzędu 
Morskiego w Gdyni 
(2013), raporty 
Ministerstwa Finansów 
dotyczące wykonania 
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2. Analiza morskich działalności gospodarczych na poziomie regionalnym 
(NUTS-2) oraz selekcja najbardziej znaczących dla badania obszarów. 
Według metodologii użytej do oceny znaczenia morza w nadmorskich regionach (NUTS-2) 

Polski opartej na sektorach transportu wodnego, turystyki przybrzeżnej, rybołówstwa 

i akwakultury, najwyżej skwalifikowane zostało województwo pomorskie, którego analiza 

została zaprezentowana poniżej. (Patrz: Annex Poland wszystkie rankingi regionów 

przybrzeżnych NUTS-2).  

Tabela nr 3 - Przegląd znaczących MDG w Polsce na poziomie NUTS-2 dla regionu pomorskiego 

Morska działalność gospodarcza 

Wartość 
dodana brutto 

(EURO, 
miliardy) 

Zatrudnienie 
(*1000) 

Liczba 
przedsiębiorstw 

Dalsze 
wskaźniki 

Źródło i data odniesienia 

0. Inne sektory  

0.1 

Produkcja statków 
(wyłączając łodzie 
rekreacyjne) oraz 
naprawa statków 

0,301 11,929 2.076   0.1 

0.2 Projekty wodne 0,003 0,112 6   0.2 

1. Transport morski 

1.1 Żegluga dalekomorska 0,008 0,261 7   1.1 

1.2 
Żegluga bliskiego zasięgu 
(włączając statki typu Ro-Ro) 

0,042 1,369 35   1.2 

1.3 Usługi promów pasażerskich 0,011 0,297 91   1.3 

1.4 Żegluga śródlądowa 0,002 0,046 10   1.4 

2. Żywność, odżywianie, zdrowie i usługi ekosystemowe  

2.1 
Połów ryb przeznaczonych 
do spożycia 

0,276 12,647 1.290   2.1 

2.2 
Ryby jako pokarm dla 
zwierząt 

0 0,025 1   2.2 

2.3 Morska akwakultura 0,001 0,023 2   2.3 

2.4 Błękitna biotechnologia 0 0 0   2.4 

budżetu narodowego 
(dostęp w 2013) 
Dane Głównego Urzędu 
Statystycznego, Rocznik 
Statystyczny Gospodarki 
Morskiej (dostęp w 
2013) 

6.2 

Zapobieganie oraz 
ochrona przed 
nielegalnym 
napływem ludzi oraz 
dóbr 

Sektor finansowany głównie z funduszy 
publicznych; brak realnych zagrożeń lub 
poważnych presji rozwojowych w 
porównaniu z innymi częściami UE. 
 

Sektor dojrzały, stabilny 

Raporty Ministerstwa 
Finansów dotyczące 
wykonania budżetu 
narodowego 
(dostęp w 2013) 

6.3 
Monitoring 
środowiska 

Sektor finansowany głównie z funduszy 
publicznych, co może hamować jego 
rozwój. 

Sektor dojrzały, stabilny, o 
szczątkowym znaczeniu 

Instytut Morski w 
Gdańsku (2012) w 
szczególności raport 
„Polskie Drogi polityki 
morskiej. Od wizji do 
działania”, Gdańsk 2011 
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2.5 Rolnictwo na glebach słonych 0 0 0   2.5 

3. Energia i surowce 
3.1 Ropa i gaz offshore 0,014 0,565 22   3.1 

3.2 Morska energetyka wiatrowa 0 0 0   3.2 

3.3 Odnawialna energia oceanu 0 0 0   3.3 

3.4 Sekwestracja CO2 0 0 0   3.4 

3.5 
Wydobywanie kruszywa 
(piasek, żwir, itp.) 

0,005 0,023 1   3.5 

3.6 
Wydobycie minerałów 
morskich 

0 0 0   3.6 

3.7 
Zapewnienie wody pitnej 
(odsalanie) 

0 0 0   3.7 

4. Wypoczynek, praca oraz warunki życia  
4.1 Turystyka przybrzeżna 0,101 7,554 1.482   4.1 

4.2 Jachting i przystanie 0,031 1,624 153   4.2 

4.3 Turystyka promowa 0,011 0,292 89   4.3 

5. Ochrona wybrzeża 
5.1 
– 

5.2 
Ochrona brzegów morskich 0,007 0 2   5.1 – 5.2 

5.3 Ochrona siedlisk 0,001 0 1   5.3 

6. Nadzór oraz obserwacja morska 

6.1 
Identyfikowalność oraz 
bezpieczeństwo towarów 
łańcucha dostaw 

0,047 0,975 2   6.1 

6.2 
Zapobieganie oraz ochrona 
przed nielegalnym napływem 
ludzi oraz dóbr 

0,032 0,586 1   6.2 

6.3 Monitoring środowiska 0,002 0,168 4   6.3 

Tabela nr 4 - Przegląd znaczących MDG w Polsce na poziomie NUTS-2 dla regionu pomorskiego 

Morska działalność gospodarcza Opis 
Wskaźniki 

socjoekonomiczne 
Źródło i data odniesienia 

0. Inne sektory  

0.1 

Produkcja statków 
(wyłączając łodzie 
rekreacyjne) oraz naprawa 
statków 

Konwencjonalne stocznie wycofują się i próbują 
zapełnić niszę w przemyśle specjalistycznego 
sprzętu pływającego oraz przemysłu offshore 
podczas gdy stocznie remontowe zapowiadają się 
obiecująco. 
Pod względem wydajności, Gdańska Stocznia 
Remontowa S.A. uważana jest za trzecią stocznię 
w Europie. 

Sektor dojrzały, o 
słabnącej ważności  

0.1 

0.2 Projekty wodne 
Nowe inwestycje w porcie gdańskim oraz 
gdyńskim. 

Sektor dojrzały, stabilny 0.2 

1. Transport morski 

1.1 Żegluga dalekomorska 

Gdyńskie Polskie Linie Oceaniczne (PLO) 
skoncentrowane na produkcji statków 
transportowych nie zdołały odzyskać rynku zbytu 
po dewastujących dla nich zmianach 
strukturalnych w latach 90.  

Sektor dojrzały, 
schyłkowy 

1.1 

1.2 
Żegluga bliskiego zasięgu 
(włączając statki typu Ro-Ro) 

Rozwój stosunków handlowych Rejonu Morza 
Bałtyckiego doprowadził do silnej pozycji żeglugi 
bliskiego zasięgu, jednak flota jest dość stara 
(dominują statki dwudziestosześcioletnie i 
starsze). 

Sektor dojrzały, stabilny 1.2 

1.3 Usługi promów pasażerskich 

Głównie połączenia między Polską a Szwecją, 
które rozwijają się dzięki polepszeniu stanu dróg 
w Polsce (autostrada A1 na południe Polski, droga 
ekspresowa S7 do Warszawy). 

Sektor rosnący 1.3 

1.4 Żegluga śródlądowa Słabo rozwinięty środek transportu w terenie. Sektor dojrzały, stabilny 1.4 
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2. Żywność, odżywianie, zdrowie i usługi ekosystemowe  

2.1 
Połów ryb przeznaczonych do 
spożycia 

Dobrze zorganizowany sektor rybołówstwa , 
napędzany polityką UE oraz wsparciem 
finansowym. Bardzo dobrze rozwinięty rybny 
przemysł przetwórczy 

Sektor dojrzały, stabilny 2.1 

2.2 Ryby jako pokarm dla zwierząt   
Sektor dojrzały, 
stabilny/schyłkowy 

2.2 

2.3 Morska akwakultura 
Sektor praktyczne nieistniejący, jednak pewne 
projekty pilotażowe są wdrażane w rejonie Zatoki 
Gdańskiej (Zatoka Pucka).  

O szczątkowym 
znaczeniu, stabilny 

2.3 

2.4 Błękitna biotechnologia 
Sektor praktycznie nieistniejący. Tylko kilka 
przedsiębiorstw zainteresowanych tą tematyką 
testuje niektóre morskie substancje. 

O szczątkowym 
znaczeniu, stabilny 

2.4 

2.5 Rolnictwo na glebach słonych Nie występuje w województwie pomorskim  
Brak gleb słonych w 
Polsce  

2.5 

3. Energia i surowce 

3.1 Ropa i gaz offshore 
Poszukiwaniem ropy i gazu offshore zajmuje się 
PETROBALTIC z siedzibą w Gdańsku. 

Dojrzały, o 
szczątkowym 
znaczeniu, produkcja 
offshore 

3.1 

3.2 Morska energetyka wiatrowa 

Do tej pory nie powstały jeszcze żadne wiatrowe 
farmy morskie, jednak proces licencjonowania 
dopiero się rozpoczął. 
 

 
3.2 

3.3 Odnawialna energia oceanu Nie występuje w województwie pomorskim  
 

3.3 

3.4 Sekwestracja CO2 Nie występuje w województwie pomorskim  
 

3.4 

3.5 
Wydobywanie kruszywa 
(piasek, żwir, itp.) 

 
Tylko jedno wydobycie na wielką skalę ma miejsce 
na terenie Ławicy Środkowej. Kilka innych licencji 
zostało wysuniętych, choć nie są one aktualnie 
wykorzystywane. Ławica Środkowa może być 
przypisana do dwóch regionów, choć bardziej do 
regionu pomorskiego. 

O znaczeniu 
szczątkowym, jedno 
przedsiębiorstwo, 
dojrzały 

3.5 

3.6 
Wydobycie minerałów 
morskich 

Nie występuje w województwie pomorskim  
 

3.6 

3.7 
Zapewnienie wody pitnej 
(odsalanie) 

Nie występuje w województwie pomorskim  
 

3.7 

4. Wypoczynek, praca oraz warunki życia 

4.1 Turystyka przybrzeżna 

Duża intensywność użytkowania turystycznego i 
rekreacyjnego polskiego wybrzeża, bliska 
osiągnięcia punktu nasycenia wobec 
teraźniejszych udogodnień turystycznych podczas 
sezonu letniego; wysoka presja na środowisko 
połączona z krótkim trwaniem sezonu.  

Sektor dojrzały, stabilny 4.1 

4.2 Jachting i przystanie 
Rozwój sieci przystani wzdłuż Zatoki Gdańskiej. 
Region ten jest głównym centrum produkcji łodzi 
w Polsce. 

Sektor dojrzały, stabilny 4.2 

4.3 Turystyka promowa 
Większość rejsów przybijających do portów Polski 
wpływa do Gdyni. 

Sektor rosnący, Gdynia 
jako centrum 

4.3 

5. Ochrona wybrzeża 

5.1 – 
5.2 

Ochrona brzegów morskich 
Ważna kwestia polityczna. Przez ostatnie lata  
Polska inwestowała w ochronę brzegów morskich 
stałe sumy publicznych funduszy. 

Sektor stabilny 5.1 – 5.2 

5.3 Ochrona siedlisk 

Sektor jest w początkowej fazie rozwoju, ale 
otrzymuje ważne wsparcie wynikające ze strategii 
UE oraz ze względu na przynależności do HELCOM 
- Bałtyckiego Planu Działania.  

Sektor dojrzały, stabilny 
wprowadzony w 2009 

5.3 

6. Nadzór oraz obserwacja morska 

6.1 
Identyfikowalność oraz 
bezpieczeństwo towarów 
łańcucha dostaw 

Działalność finansowana głównie z funduszy 
publicznych, bez widocznych efektów ubocznych 
do tej pory (w porównaniu z innymi krajami UE). 

Sektor dojrzały, stabilny 6.1 

6.2 
Zapobieganie oraz ochrona 
przed nielegalnym napływem 
ludzi oraz dóbr 

Sektor finansowany głównie z funduszy 
publicznych; brak realnych zagrożeń lub 
poważnych presji rozwojowych w porównaniu z 
innymi częściami UE (w przyszłości planowane jest 
przejście graniczne z Rosją na Mierzei Wiślanej). 

Sektor dojrzały, stabilny 6.2 
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6.3 Monitoring środowiska 
Sektor finansowany głównie z funduszy 
publicznych, tzn. z ograniczonym potencjałem 
rozwoju. 

Sektor dojrzały, stabilny 6.3 

3. Ranking siedmiu największych, najszybciej rozwijających się morskich 
działalności gospodarczych z największym potencjałem na przyszłość 

3.1  Lista rankingowa siedmiu największych morskich działalności gospodarczych 

Siedem największych morskich działalności gospodarczych (MDG) wymienionych w Tabeli 

numer 5, zostało wybranych na podstawie wyliczeń wynikających z wartości dodanej brutto 

(GVA – Gross Value Added) oraz liczby osób zatrudnionych przez sektor (wykorzystano dane 

z 2010; dla wszystkich wyników MDG patrz Annex Poland) 

Tabela nr 5 - Lista rankingowa siedmiu największych morskich działalności gospodarczych w Polsce według 
Klasyfikacji NUTS-0 

Miejsce Morska działalność gospodarcza GVA (miliard EURO) Zatrudnienie (*1000) Wynik 

1 Połów ryb przeznaczonych do spożycia 0,71 32,41 19,73 

2 
Produkcja statków (wyłączając łodzie 
rekreacyjne) oraz naprawa statków 

0,47 18,60 11,65 

3 Turystyka przybrzeżna 0,24 18,05 10,23 

4 Projekty wodne 0,21 9,59 5,87 

5 
Żegluga bliskiego zasięgu (włączając 
statki typu Ro-Ro) 

0,12 3,75 2,46 

6 Jachting i przystanie 0,08 4,05 2,42 

7 
Identyfikacja oraz bezpieczeństwo 
towarów łańcucha dostaw 

0,09 1,95 1,45 

Tylko pięć z siedmiu wymienionych MDG posiada realną wartość gospodarczą dla polskiej 

gospodarki. Największymi sektorami pozostają sektory tradycyjne. Posiadają one 

ograniczony stopień innowacyjności oraz konkurencyjności, za wyjątkiem sektora 

naprawczego statków a także rybnego sektora przetwórczego (należącego do MDG – połów 

ryb przeznaczonych do spożycia). Zdecydowanie pozytywną informacją jest współistnienie 

obiecujących sektorów takich jak jachting i przystanie (w szczególności budowa łodzi 

rekreacyjnych) dzięki powstałej krajowej ekspertyzie, wysokiej wartości dodanej oraz 

wysokiego poziomu innowacyjności. 

Identyfikacja oraz bezpieczeństwo towarów łańcucha dostaw plasuje się na zadziwiająco 

wysokiej pozycji (siódme w Polsce) jednak w rzeczywistości ma małe znaczenie gospodarcze, 

a dobre wyniki zawdzięcza stosunkowo słabym wynikom innych sektorów. Identyfikacja oraz 

bezpieczeństwo towarów łańcucha dostaw zdobywa publiczne wydatki dzięki administracji 
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morskiej, która jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo nawigacji oraz za przydział dla 

publicznych służb ratunkowych gdzie koszta są stałe. 

3.2  Lista rankingowa siedmiu najszybciej rozwijających się morskich działalności 

gospodarczych 

Siedem najszybciej rozwijających się morskich działalności gospodarczych (MDG) 

wymienionych w Tabeli numer 6, zostało wybranych na podstawie wyliczeń przy użyciu 

skumulowanego rocznego wskaźnika wzrostu (CAGR – compound annual growth rate) dla 

GVA oraz liczby osób zatrudnionych w okresie 2008-2010 (dla wszystkich wyników MDG 

patrz Annex Poland). 

Tabela nr 6 - Lista rankingowa siedmiu najszybciej rozwijających się morskich działalności gospodarczych 
w Polsce według Klasyfikacji NUTS-0 

Miejsce Morska działalność gospodarcza GVa CAGR) Zatrudnienie (CAGR) Wynik 

1 Usługi promów pasażerskich 76,53 34,59 55,56 

2 Ropa i gaz offshore 24,79 36,52 30,65 

3 Turystyka promowa 27,62 -2,70 12,46 

4 Monitoring środowiska 11,81 4,12 7,97 

5 Morska akwakultura 14,02 0,00 7,01 

6 Jachting i przystanie -0,95 1,07 0,06 

7 Połów ryb przeznaczonych do spożycia 1,17 -2,06 -0,45 

Najszybciej rozwijające się MDG mają bardzo niejednorodny charakter. Niektóre z nich, tak 

jak morska akwakultura, są bardzo obiecujące (ze względu na wzrost zainteresowania 

kwestiami środowiskowymi). Z kolei inne mają ograniczone perspektywy rozwoju, tak jak 

sektor połowu ryb przeznaczonych do spożycia, który napotyka naturalne ograniczenia 

dostępnych zasobów rybnych, a przemysł przetwórczy zmaga się ze wzrastającą zależnością 

przemysłu od ryb importowanych z zagranicy. W innych przypadkach sektory zmagają się 

w wieloma pytaniami oraz niewiadomymi na przykład jeśli chodzi o złoża gazu łupkowego 

(problemy prawne oraz brak wiarygodnego oszacowania dotyczącego rezerw gazu). 

Wszystkie z siedmiu wymienionych MDG (poza sektorem połowu ryb przeznaczonych do 

spożycia) w ograniczony sposób przyczyniają się do wzrostu krajowego GVA, wiec również 

ich rozwój ma ograniczony wpływ na krajową gospodarkę. W rzeczywistości, niski efekt 

bazowy dotyczy co najmniej trzech sektorów: morskiej akwakultury, turystyki promowej oraz 

ropy i gazu offshore. Co więcej, niektóre z sektorów są zależne od publicznych funduszy 
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(Monitoring środowiska oraz Ropa i gaz offshore) więc nie ucierpiały znacząco podczas 

ostatniego kryzysu ekonomicznego a nawet rozwinęły się, podczas gdy sektory nastawione 

na biznes zmalały. 

3.3  Ranking morskich aktywności gospodarczych z największym potencjałem na przyszłość 

MDG z największym potencjałem na przyszłość, które są wymienione w tabeli siódmej, 

zostały wybrane na podstawie wyników przypisanych przez ekspertów na bazie sześciu 

następujących czynników: innowacyjność, konkurencyjność, zatrudnienie, znaczenie 

polityczne, efekty uboczne oraz trwałość (dla wszystkich wyników MDG patrz Annex Poland).  

Tabela nr 7 - Lista rankingowa siedmiu morskich działalności gospodarczych z największym potencjałem na 
przyszłość w Polsce według Klasyfikacji NUTS na poziomie 0 

Miejsce Morska działalność gospodarcza Score 

1-2 Morska energetyka wiatrowa ++++++ 

1-2 Jachting i przystanie (konstrukcja łodzi rekreacyjnych) ++++++ 

3-5 Ropa i gaz offshore +++++ 

3-5 Morska akwakultura +++++ 

3-5 Monitoring środowiska +++++ 

6-9 
Produkcja statków (wyłączając łodzie rekreacyjne) oraz 
naprawa statków 

++++ 

6-9 Błękitna biotechnologia ++++ 

6-9 Turystyka przybrzeżna ++++ 

6-9 Ochrona siedlisk ++++ 

 

3. Większość z MDG wymienionych powyżej (za wyjątkiem turystyki przybrzeżnej, produkcji 

oraz naprawy statków i konstrukcji łodzi rekreacyjnych) są albo jeszcze praktycznie 

nieistniejące w Polsce albo w fazie wzrostu (np. przygotowanie planów NATURA 2000 

odnośnie zarządzania terenami morskimi). W niektórych przypadkach MDG są zależne od 

funduszy publicznych, co może pomniejszyć ich zdolność rozwojową, chyba że fundusze 

publiczne przyczynią się do utworzenia efektu dźwigni. Wysoki poziom niepewności 

może powstrzymać rozwój sektora wydobycia ropy i gazu offshore. W niektórych 

przypadkach MDG poczyniono założenia dotyczące wzrostu innowacyjności 

i konkurencyjności oraz intensywności efektów ubocznych poprzez wdrożenie nowych 

technologii. Założenia te są prawdziwe zarówno dla morskiej akwakultury, ochrony 

siedlisk (np. przez innowacyjne metody ekstrakcji składników odżywczych) ale również 

dla monitoringu środowiska (nowoczesne urządzenia pomiarowe). Dla turystyki 
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przybrzeżnej, założenia te dotyczą również zmian strukturalnych oraz innowacji 

organizacyjnych.  

4. Pięć z dziewięciu MDG zostało wybranych na podstawie ich realnego lub potencjalnego 

(gaz łupkowy) wpływu gospodarczego w średnim terminie (tj. do 2020), a pozostałe dwa 

MDG zostały połączone (ochrona siedlisk oraz projekty wodne) by wyrazić rosnące 

obawy środowiskowe. Błękitna biotechnologia oraz monitoring środowiska zapowiadają 

się obiecująco, jako że baza pod ich działanie w Polsce powinna zostać ustanowiona. Nie 

można jednak oczekiwać, że w nadchodzących latach zmienią one gwałtownie swoje 

znaczenie szczątkowe, gdyż jest to proces długoterminowy.  

4. Scenariusze rozwoju dla sześciu kluczowych i obiecujących morskich 
działalności gospodarczych 

5. Tabela nr 8 – Zestawienie siedmiu najlepszych morskich działalności gospodarczych pod względem 
wielkości/wzrostu/osiągniętych wyników 

Najlepsza siódemka pod względem bieżącej 
wielkości 

Najlepsza siódemka pod względem 
niedawnego wzrostu 

 
Najlepsze sektory MDG względem 
przyszłego potencjału  

 
Połów ryb przeznaczonych do spożycia Usługi promów pasażerskich Morska energetyka wiatrowa 
Produkcja statków (wyłączając łodzie 
rekreacyjne) oraz naprawa statków 

Ropa i gaz offshore 
Jachting i przystanie (konstrukcja łodzi 
rekreacyjnych)  

Turystyka przybrzeżna Turystyka promowa Ropa i gaz offshore 

Projekty wodne Monitoring środowiska Morska akwakultura 
Żegluga bliskiego zasięgu (włączając statki typu 
Ro-Ro) 

Morska akwakultura Monitoring środowiska 

Jachting i przystanie Połów ryb przeznaczonych do spożycia 
Produkcja statków (wyłączając łodzie 
rekreacyjne) oraz naprawa statków 

Identyfikowalność oraz bezpieczeństwo 
towarów łańcucha dostaw 

Jachting i przystanie Błękitna biotechnologia 

  Turystyka przybrzeżna 

  Ochrona siedlisk 

Tabela nr 9 - Sześć kluczowych i najbardziej obiecujących morskich działalności gospodarczych 

 

 

 

 

 

 

Sześć najbardziej odpowiednich i obiecujących morskich działalności gospodarczych    

Morska energetyka wiatrowa 

Produkcja statków (wyłączając łodzie rekreacyjne) oraz naprawa statków 

Turystyka przybrzeżna 

Ropa i gaz offshore 

Jachting i przystanie (konstrukcja łodzi rekreacyjnych)  

Ochrona siedlisk/ Morska akwakultura/ Monitoring środowiska 
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W celu wyłonienia 6 najbardziej obiecujących morskich działalności gospodarczych 

zastosowano następujące metody: 

 sektory z najwyższym potencjałem innowacyjnym oraz oparte na wiedzy (bezpośrednie 

powiązanie z inteligentnym wzrostem ze strategii EU2020): na tej podstawie wybrany 

został jachting i przystanie (a dokładniej konstrukcja łodzi rekreacyjnych).  

 sektory, które według prognoz mocno przyczynią się do wzrostu krajowej gospodarki 

w przyszłości dzięki ważnym efektom zewnętrznym: na tej podstawie wybrane zostały 

budowa statków, turystyka przybrzeżna, ropa i gaz offshore oraz morska energetyka 

wiatrowa, a także do pewnego stopnia konstrukcja łodzi rekreacyjnych. 

 sektory z pozytywnymi efektami zewnętrznymi w sferze korzyści społecznych 

i ekologicznych (bezpośrednie powiązanie z celami ekologicznymi EU2020): na tej 

podstawie wybrana została energetyka wiatrowa i ochrona naturalnego środowiska 

połączona z morską akwakulturą. 

 Sektory, w których Polska ma niewątpliwie długotrwałą przewagę w konkurencyjności: na 

tej podstawie wybrane zostały naprawa statków oraz konstrukcja łodzi rekreacyjnych. 

 

Każda z wybranych morskich działalności gospodarczych oferuje pozytywny wkład 

w zrównoważony rozwój: 

 

 Energetyka wiatrowa oferuje energię odnawialną, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla 

oraz wkład w pozytywną równowagę energetyczną w porównaniu z innymi źródłami 

energii odnawialnej. 

 Budowa statków (naprawa statków) sprawi, że przemysł stanie się bardziej przyjazny 

środowisku, o ile skupi się na wprowadzaniu ekologicznych innowacji. 

 Turystyka przybrzeżna zmniejszy obecny nacisk na środowisko jeśli przemieni się 

z masowej turystyki (turystyki typu 3S: sand – piasek, sea – morze, sun – słońce) na 

turystykę przybrzeżną wysokiej jakości, np. obserwowanie ptaków, nurkowanie, turystyka 

zdrowotna poza sezonem, etc. 
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 Wydobycie gazu offshore zmniejszy zależność kraju od węgla, jako głównego źródła 

energii i da lepsze możliwości rozwoju morskiej energetyki wiatrowej zależnej od 

niedostatku gazu albo fabryk energii wodnej. 

 Jachting i przystanie są relatywnie czystą morską aktywnością gospodarczą oraz bardziej 

przyjazną formą turystyki w porównaniu z turystyką typu 3S. 

 Ochrona naturalnych siedlisk dzięki akwakulturze pomoże w zaadresowaniu problemu 

nacisku z rozproszonych źródeł zanieczyszczeń oraz zmniejszeniu poziomu nitryfikacji 

Morza Bałtyckiego. 

 

4.1 Charakterystyka każdej z 6 morskich działalności gospodarczych oraz łańcuchów 

wartości 

Morska energetyka wiatrowa 

Do tej pory nie powstały jeszcze żadne wiatrowe farmy morskie. Dotychczas, produktem 

procesu licencjonowania, który zaczął się w 2012 roku są 22 pozwolenia na użycie 

przestrzeni morskiej dla produkcji energii offshore. Co więcej, również niektóre polskie 

stocznie zaangażowały się w wyposażenie tego przemysłu w niezbędny sprzęt i konstrukcje. 

W 2008 powstały pierwsze trzy statki offshore. W kraju toczą się rozmowy związane 

z rozwojem morskiej energetyki wiatrowej włączając potencjalnych deweloperów, 

organizacje pozarządowe oraz odpowiednie władze.  

Łańcuch wartości składa się z deweloperów i operatorów farm wiatrowych, ich wykonawców 

(np. byłych rybaków), sektora transportowego oraz konstrukcyjnego, stoczni, przemysłu 

energetycznego (włączając właścicieli oraz operatorów sieci przesyłowej), energochłonnych 

gałęzi przemysłu, innych sektorów dzielących powierzchnię z morskimi farmami wiatrowymi 

(np. marikultura), a także wytwórcy urządzeń pomiarowych oraz wykorzystanie 

elektryczności przez ogół społeczeństwa. 

Produkcja statków (wyłączając łodzie rekreacyjne) oraz naprawa statków 

Pod względem wartości dodanej brutto, ten typ przemysłu jest na drugim miejscu w całym 

przemyśle morskim w Polsce oraz na pierwszym miejscu pod względem zatrudnienia. 
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Przeszedł on ciężki proces zmian strukturalnych po wejściu Polski do UE. Kluczowym 

problemem było stopniowe wyczerpywanie się zysków oraz stały wzrastający deficyt całej 

gałęzi przemysłu. W polskich stoczniach w ostatnich latach dramatycznie zmniejszyła się 

liczba oraz tonaż brutto wyprodukowanych statków (z 34 do 24 statków i z 616 000 GGT do 

38 600 GGT w 2000 oraz odpowiednio w 2010 roku). Sytuacja poprawiła się jednak w 2011 

roku. Niektóre sztandarowe polskie stocznie (budujące nowe statki) zbankrutowały lub 

zostały sprzedane za symboliczne sumy prywatnym inwestorom. Zaowocowało to 

skurczeniem się sektorów niższego szczebla, czyli gałęzi przemysłu produkujących akcesoria 

oraz elementy statków. W ostatnich latach coraz większą rolę w sektorze budownictwa 

statków odgrywają stosunkowo mniejsze jednostki jak Crist, Damen Shipyards Gdynia, 

Marine Projects, Maritime Shipyard, Navikon SRY, Finomar, Alu International i inne. 

Jednocześnie stocznie remontowe przechodziły okres zwyżkowy. Pomiędzy 2009 i 2011 

liczba napraw wzrosła z 347 do 624, a ich wartość z 161 875 000 euro do 286 062 000 euro 

(czyli 77% wzrostu). Obecnie, polskie stocznie remontowe utrzymywały się na raczej 

korzystnej konkurencyjnej pozycji uzyskując nadmiar zamówień w stosunku do ich 

wydolności. Ich pozycja na rynku światowym jest stała i stabilna. Czołowym graczem wśród 

stoczni remontowych pozostaje Remontowa Grupa S.A. - lider europejskiego rynku napraw 

statków oraz główny dostarczyciel na rynku światowym. Grupa składa się ze stoczni 

remontowej (Remontowa) oraz 26 innych firm. Każdego roku ponad 200 statków oraz 

jednostek offshore z całego świata jest remontowanych lub przekształcanych w Stoczni 

Remontowej.  

Łańcuch wartości składa się ze stoczni, sektorów przemysłu dostawczego, sektorów 

badawczych oraz transportu morskiego (właściciele statków), jak i również z deweloperów 

morskich farm wiatrowych oraz ich operatorów (tworzących popyt na statki offshore oraz 

budowę parków offshore). 

Turystyka przybrzeżna 

Turystyka przybrzeżna odgrywa ważną rolę w Polsce. Główni gracze pochodzą z sektora 

prywatnego (małe i średnie przedsiębiorstwa) oraz z sektora publicznego (gminy 

przybrzeżne). Do tej pory sektor był raczej tradycyjny z przejawami rozwoju nowych gałęzi 

jak nurkowanie i obserwacja podwodnego dziedzictwa kulturowego (co zapowiada się 
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obiecująco w Polsce), wędkarstwo morskie, żeglarstwo lodowe lub spa z całorocznym 

dostępem do zabiegów. Turystyka skoncentrowana wokół windsurfingu i kitesurfingu 

rozkwita na pewnych terenach, ciągle jednak istnieje duża ilość niewykorzystanego 

potencjału dla rozwoju innych regionów (np. zatok). Jednak turystyka przybrzeżna jest ciągle 

typem dominującym.  

 

W 2011 w polskich regionach przybrzeżnych według Klasyfikacji NUTS-3, wyłączając region 

Klasyfikacji NUTS-3 dla Trójmiasta oraz Szczecina (gdzie dominuje biznes turystyczny), 

istniało około 1 500 udogodnień turystycznych co stanowiło ok 20% ogólnej liczby krajowej.  

Turystyka (typu overnight) w tych regionach odpowiada za 23% dochodów sektora w Polsce 

(13 milionów w 2011 roku). Turystyka przybrzeżna jest o dużym znaczeniu dla wielu 

obszarów peryferyjnych Polski gdyż często jest jedyną alternatywą dla rybołówstwa. 

Na przykład w wiejskiej części województwa szczecińskiego (region NUTS-3), zagęszczenie 

miejsc noclegowych na 1000 mieszkańców wynosiło 97,8 w 2012 i 99,5 w regionie 

koszalińskim, podczas gdy średnia krajowa wynosiła 17,53. Liczba turystów nocujących na 

1000 mieszkańców w 2012 (odpowiednio 1,545 i 1,464) była prawie trzy razy większa niż 

średnia krajowa – 587.  

 

Łańcuch wartości składa się z dostawców usług turystycznych (zakwaterowanie, restauracje, 

wyżywienie, rozrywka i wypoczynek np. dyskoteki, kina, rybacy, leczenie, handel detaliczny, 

dostawcy usług transportowych, ratownicy), pośrednicy (lokalne i regionalne biura 

turystyczne, biura podróży) oraz producenci sprzętu rekreacyjnego (np. sprzęt do 

windsurfingu i kitesurfingu, bojery, sprzęt do wędkarstwa morskiego i nurkowania, 

kosmetyki plażowe itp.). 

 

Ropa i gaz offshore 

Wydobycie tradycyjnej ropy i gazu z dna morza pod jurysdykcją polskich władz ogrywa 

niewielką rolę w polskiej ekonomii, a także w zapewnieniu bezpieczeństwa dostawom 

energii na poziomie krajowym. Wydobycie to w ostatnich latach wahało się pomiędzy 265, 
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5 tysięcy ton ropy oraz 29,9 miliona Nm3 gazu w 2006 oraz 175,4 tysięcy ton i 19,5 miliona  

Nm3 w 2009. 

Stosunkowo nową kwestią jest odkrycie złóż gazu łupkowego w Polsce. Złoża polskiego gazu 

łupkowego są jednymi z największych w Europie, chociaż dokładna ilość zasobów ciągle nie 

jest do końca określona. Początkowo szacowano, że Polska posiada zapasy ok 22,45 biliona 

metrów sześciennych gazu łupkowego, z przybliżoną ilością 5,3 biliona m3 technicznie 

odzyskiwanych zapasów gazu pokrywających krajowe zapotrzebowanie do 300 lat. Jednak te 

dane zostały zaokrąglone w dół przez Państwowy Instytut Geologiczny do jednej dziesiątej 

początkowej liczby, tj. do 46-768 miliarda m3, pokrywających krajowe zapotrzebowanie na 

35-65 lat. Według polskiego Ministerstwa Środowiska do kwietnia 2012 inwestycje w gaz 

łupkowy wynosiły prawie 500 mln euro. Obecnie funkcjonuje około 40 studni testowych (43 

odwierty badawcze w kwietniu 2013), jednak żadna z nich nie zacznie produkować gazu 

przed 2015. Żadna z nich nie jest zlokalizowana na morzu.  

Łańcuch wartości składa się z firm wydobywczych, właścicieli oraz operatorów infrastruktury 

przesyłowej, energochłonnych gałęzi przemysłu, wytwórców urządzeń pomiarowych oraz 

ogół ludności wykorzystującej gaz.  

 

Jachting i przystanie (konstrukcja łodzi rekreacyjnych)  

 

Polska jest jednym ze światowych liderów produkcji łodzi motorowych. Pod względem 

budowy łodzi do 10 metrów, Polska jest na drugim miejscu na świecie (zaraz po Stanach 

Zjednoczonych). Wielkość produkcji to 22,5 tysiąca łodzi rocznie. Polskie stocznie produkują 

zarówno małe standardowe łodzie warte kilka tysięcy złotych, jak i łodzie luk suppowe  

przedziale cenowym od kilku tysięcy złotych do kilku milionów. Jednak krajowy rynek dla 

łodzi morskich jest ciągle mały. Powodem tego zjawiska jest niewystarczająca infrastruktura 

oraz warunki geologiczne, które nie sprzyjają żegludze wzdłuż polskiego wybrzeża (brak 

wysp, archipelagów, zatok i zakoli itp.) a także względnie niski poziom zamożności polskiego 

społeczeństwa co przekłada się na niskie sumy wydane na rozrywkę i rekreację. Z tego 
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powodu około 95% polskich jachtów jest sprzedawanych zagranicę. Najważniejszymi rynkami 

zbytu jest Francja, Niemcy, Hiszpania oraz kraje skandynawskie.  

 

W ostatnich latach produkcja łodzi oscylowała między 22 500 a 10 000 rocznie. Przemysł 

gwałtownie powrócił do świetności po skurczeniu w 2009 roku, kiedy to produkcja spadła 

o ponad 66% w porównaniu do 2007 roku. W 2011 przemysł zdołał uzyskać poziom produkcji 

z 2008 roku, jednak ciągle znajdował się poniżej wydajności produkcyjnej. Mimo 

wymaganych oraz znacznych redukcji w zatrudnieniu sektor nie zbankrutował, co świadczy 

o jego solidności i stabilności. Niektóre firmy przebranżowiły się. Liderzy rynku znajdują się 

w Gdańsku, Ostródzie i Augustowie: Galeon, Delphia Yachts, Sunreef Yacht Ostróda, Balt 

Yacht, Ślepsk oraz Model Art/Parker. 

Mimo małej liczby wielkich stoczni (poniżej 10), ilość wszystkich firm związanych z branżą 

(wliczając małych producentów, dostawców części, właścicieli, przystanie itd.), wynosi około 

900. Łańcuch wartości składa się z sektora badawczego, spółek projektowych, producentów 

wyposażenia łodzi luk suppowych, producentów łączeń, laminatów i innych materiałów 

potrzebnych do wytwarzania łodzi, a także (do pewnego stopnia) sektor handlu detalicznego.  

Ochrona siedlisk/ Morska akwakultura/ Monitoring środowiska 

Eutrofizacja jest jednym z największych zagrożeń dla środowiska Morza Bałtyckiego. Polska 

ma najmniejszy wkład w ten proces na osobę, jednak z powodu dużej ilości populacji 

całkowity wkład substancji odżywczych jest wśród największych w regionie (ok 30% 

całkowitego zatrucia fosforem oraz 24% całkowitego zatrucia azotem w regionie). W 2000 

roku Polska była odpowiedzialna za zanieczyszczenia, które wynosiły 12 650 ton fosforu oraz 

191 170 ton azotu. W ramach Bałtyckiego Planu Działania HELCOM do 2021 roku, Polska 

zadeklarowała plan redukcji fosforu o 8 760 ton (czyli 69,25% ładunku) oraz azotu o 62 400 

ton (czyli 32,64% ładunku). Jest to niemożliwe do wykonania tylko i wyłącznie za pomocą 

konwencjonalnych środków jak budowa oczyszczalni ścieków, ograniczenie intensywności 

rolnictwa czy utworzenie stref buforowych wokół rzek, itp. By sprostać wymaganiom tej 

strategii pomocne okazać się mogą innowacyjne technologie związane z usuwaniem 

substancji odżywczych połączonych z produkcją morską. Takie technologie w Polsce (jak np. 

hodowla omułków lub uprawa trzciny) są dopiero w fazie pilotowej, podczas gdy inne (np. 
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uprawa roślin morskich w celu usunięcia składników odżywczych) nie są jeszcze na poziomie 

pomysłodawczym. W świetle istniejących celów oraz zobowiązań tej strategii oczywistym 

jest, że przed przemysłem usuwania składników odżywczych stoi wiele perspektyw rozwoju.  

Łańcuch wartości składa się z publicznego sektora odpowiedzialnego za ochronę środowiska, 

sektora badawczego, byłych rybaków (przebranżowili się na akwakulturę) oraz ostateczni 

odbiorcy produktów akwakultury czyli rolnictwo (pokarm dla zwierząt, nawozy), przemysł 

kosmetyczny i farmaceutyczny, przemysł energetyczny (użycie biomasy morza) oraz przemysł 

konstrukcyjny (np. użycie trzciny).  

 

4.2 Opis scenariusza ekonomicznego oraz infrastrukturalnego 

Morska energetyka wiatrowa 

Potencjalnie sektor ten może w znacznym stopniu wpłynąć na rozwój regionów 

przybrzeżnych poprzez przyciąganie energochłonnych gałęzi przemysłu (nowe miejsca pracy, 

silne efekty aglomeracyjne) oraz poprzez stymulowanie rozwoju offshore np. aktywności 

wymagające energii oraz dzielenia przestrzeni z farmami wiatrowymi. Według Ernst'a 

i Young'a, skutkiem rozwoju sektora offshore w Polsce będzie 31 800 nowych miejsc pracy 

w latach 2012-2025, włączając 5 tyś osób w stoczniach, portach oraz morskim sektorze 

transportowym. 

Rozwój energii wiatrowej stanowi ważną część narodowej strategii dywersyfikacji zapasu 

energetycznego zmniejszając kontrasty terytorialne w produkcji energii oraz poprzez 

wypełnianie celów UE dla udziałów odnawialnej energii w całkowitej produkcji energii. 

Produkcja morskiej energii wiatrowej wymaga wsparcia ze środków publicznych ze względu 

na wysokie pozytywne efekty zewnętrzne oraz wyższe koszty produkcji energii odnawialnej 

w porównaniu z energią pochodzącą z paliw kopalnianych. Energia wiatrowa ciągle jednak 

zaciekle współzawodniczy z innymi typami energii odnawialnej jak biomasa lub nawet 

energia jądrowa pod względem funduszy oraz uwagi potencjalnych inwestorów. Co więcej, 

warunki wsparcia dla morskiej energetyki wiatrowej oferowane w Polsce wydają się być 

mniej korzystne niż w innych krajach. Tak więc ciągle niejasny jest ostateczny rezultat 

przyszłego tempa rozwoju tego sektora w Polsce.  
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Morska energetyka wiatrowa wypada bardzo dobrze pod względem innowacyjności, 

konkurencyjności, zatrudnienia, trafności polityki, efektów ubocznych oraz trwałości. Nie 

tylko oferuje czystą energię oraz nowe miejsca pracy w podupadającym przemyśle budowy 

statków, jest też dodatkowym atrybutem do ekologicznej i zrównoważonego wzrostu. 

Największą zaletą tego przemysłu jest silny efekt zewnętrzny w rejonach przybrzeżnych. 

Konkurencyjność całego przemysłu jest zależna od wsparcia publicznego, pomimo że jest 

jednym z najbardziej konkurencyjnych sposobów produkcji energii pod względem 

równowagi energetycznej. Głównymi siłami napędowymi są deweloperzy, Komisja UE wraz 

ze strategią wsparcia produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz rząd państwa ustalający 

ramy prawne. Główną przeszkodą jest brak stabilnej i przewidywalnej podstawy 

ustawodawczej zapewniającej stabilność operacji handlowych oraz poważne zatory 

w istniejącej infrastrukturze przesyłowej. 

 

Budowa i naprawa statków  

Siłą napędową jest konkurencyjna pozycja stoczni remontowych w Polsce (wiedza milcząca, 

relatywnie niskie koszty utrzymania siły roboczej, dogodna lokalizacja) oraz wzrastająca 

produktywność i umiejętność radzenia sobie ze skomplikowanymi zamówieniami stoczni 

konstrukcyjnych. Tworzy to obiecujące perspektywy na przyszłość. Jednak rozwój tego 

sektora jest napędzany eksportem, więc zależy on również od pozycji światowej gospodarki.  

Naprawa statków punktuje wysoko jeśli chodzi o innowacyjność, konkurencyjność, 

zatrudnienie, znaczenie polityki oraz skutki uboczne. Nie jest to najbardziej trwały typ 

działalności gospodarczej jednak zgodny z nakazami recyklingu. W związku z ważną 

konkurencją z zagranicy, polskie stocznie powinny dążyć do bardziej skomplikowanej pracy 

opartej na wiedzy. Jednym z najbardziej obiecujących kierunków rozwoju jest skupienie się 

na innowacjach ekologicznych w transporcie morskim. To skłoni do jeszcze bliższej 

współpracy z sektorem badawczym. Konkurencyjna pozycja polskich stoczni remontowych 

związana jest z ich położeniem w sercu Europy (krótki czas przesyłki), ich wysoka jakość 

i relatywnie tania siła robocza oraz nowoczesny sprzęt, a także ich dobre relacje robocze 

z dostawcami sprzętu. Te zalety będą utrzymane w przyszłości, wywołując ważne finansowe 

oraz niefinansowe efekty. 
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Kluczową informacją dotyczącą tej MDG jest to, że aktualnie stocznie remontowe w znajdują 

się świetnej sytuacji gospodarczej oraz, że istnieje potrzeba transformacji pozostałych 

stoczni, które nadal produkują statki, w bardziej specjalistyczne i ekologiczne produkty oraz 

w produkujące sprzęt dla przybrzeżnych farm wiatrowych. Unia Europejska może asystować 

w tym zadaniu poprzez wspieranie ekologicznego produkowania statków. 

 

Turystyka przybrzeżna 

Głównymi siłami napędowymi rozwoju tej MDG są cechy polskiego wybrzeża (ładne 

piaszczyste plaże) połączone z przedsiębiorczością polskich biznesmenów oraz lokalnych 

samorządów. Turystyka przybrzeżna punktuje wysoko jeśli chodzi o konkurencyjność, 

zatrudnienie i znaczenie polityki. Efekty zewnętrzne nie są tak spektakularne jak w przypadku 

wiatru offshore czy naprawy statków, ale są pozytywne. Sektor osiągnie jednak niedługo 

punkt przesycenia i potrzebuje strukturalnej transformacji. Jego innowacyjność jest obecnie 

na niskim poziomie, więc powinna być zwiększana. Rozwiązaniem jest rozwój nowych 

rodzajów turystyki, tak jak te wymienione w sekcji 4.1 (turystyka całoroczna) oraz 

w połączeniu turystyki przybrzeżnej z turystyką wewnątrzlądową (np. jazda na rowerach, 

jazda konna, kajaki, itd.). Jest to najbardziej pożądany kierunek rozwoju MDG w przyszłości, 

zmieniający turystykę na bardziej ekologiczną i zmniejszającą nacisk na przybrzeżne 

środowisko. Jednak nawet w obecnym stanie ocena zrównoważonego rozwoju sektora jest 

pozytywna. Kluczowym problemem jest zrównoważony rozwój. Z jednej strony, obecna 

forma sektora obciąża naturalne środowisko i prowadzi do degradacji ważnych kulturowo 

krajobrazów. Z drugiej strony oferuje rozwój dla peryferyjnych obszarów kraju, które 

pozostają w tyle, przyczyniając się do społecznego aspektu zrównoważonego rozwoju. 

Dlatego wyznaczenie odpowiedniej polityki zarządzania tymi ryzykami i korzyściami jest 

kluczowe dla przyszłego rozwoju sektora. 

 

Ropa i gaz offshore 

Drastyczny wzrost wydobycia ropy i naturalnych paliw w przyszłości nie jest oczekiwany. 

Jednak największe polskie przedsiębiorstwo, największa polska rafineria PKN Orlen, razem 
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z partnerskim Kuwait Energy Company Netherlands Cooperatief już zaczęły wiercenie 

badawcze w łotewskim morzu szelfowym w celu oszacowania możliwych rezerw ropy 

i naturalnych paliw. 

Znacznie więcej uwagi zostało poświęcone i będzie poświęcone w przyszłości dyskusji na 

temat za i przeciw rozwoju przemysłu wydobycia gazu łupkowego. Debata ta dotarła już do 

Parlamentu Europejskiego w tym samym czasie kiedy deweloperzy podjęli pewne działania 

przygotowawcze. Cała dyskusja wynika z energetycznej samowystarczalności Polski, która 

jest dziś zagrożona przez ograniczenie UE dotyczące użycia paliw kopalnych, w tym węgla, 

który nadal jest głównym środkiem energetycznym w kraju. 

Komercyjne wydobycie gazu łupkowego istotnie zmieniłoby sytuację ekonomiczną kraju. 

Zwiększyłoby bezpieczeństwo dostaw oraz zmniejszyłoby zależność od importowanego gazu 

z zagranicy. Pozwoliłoby również Polsce zmniejszyć emisję gazów wywołujących efekt 

cieplarniany, ułatwiając zastępowanie węgla jako głównego paliwa. To również przyczyniłoby 

się do zrównoważonego rozwoju kraju. Jeśli wydobywanie odbywałoby się na obszarach 

przybrzeżnych albo regionów morskich, dostępność energii przyciągnęłaby przemysł 

energetyczny, przyczyniając się do rozwoju regionalnego, powstawania nowych miejsc pracy 

oraz wzmocnienia efektów aglomeracji. Może to jednak stworzyć nowe ryzyko dla 

środowiska, co musi zostać ocenione w najbliższym czasie. 

Wydobycie gazu łupkowego w kontekście znaczenia politycznego jest jednym z priorytetów. 

Oczekuje się również, że przyczyni się do podniesienia konkurencyjności kraju, skłaniając do 

rozwoju nowych sektorów (efekty zewnętrzne) oraz powstawaniu nowych miejsc pracy. 

Wydobycie przybrzeżne wymagałoby nowych technologii, zatem sektor przyczyniłby się do 

tworzenia innowacji organizacyjnych oraz innowacyjnych produktów. Najsłabszy punkt 

dotyczy zrównoważonego rozwoju, jako że szkodzenie środowisku związane z wydobyciem 

gazu łupkowego jest jedną z kluczowych kontrowersji związanych z rozwojem sektora. 

Jednakże gaz łupkowy jako paliwo stwarza mniej negatywnych efektów zewnętrznych niż 

pozostałe paliwa kopalne, trudno jest więc dokładnie oszacować jego ogólny wpływ na 

środowisko. 

Głównymi graczami są publiczne autorytety na poziomie krajowym oraz potencjalni 

inwestorzy, zarówno krajowi jak i międzynarodowi, tacy jak PGNiG, amerykańska firma 

Marathon Oil, Exxon Mobil oraz Chevron. Jednak Exxon Mobil, Canada’s Talisman Energy 
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i Marathon zrezygnowały niedawno z polskiego przedsięwzięcia z powodu zniechęcających 

rezultatów operacji wydobywczych oraz wysokiej niepewności co do środowiska 

regulującego w Polsce. Choć przyszłe trendy są niepewne, ta MDG wydaje się być obiecująca. 

Jachting i przystanie (budowa łodzi rekreacyjnych) 

Główną siłą napędową dla tego rodzaju MDG jest konkurencyjna pozycja polskich stoczni 

(wiedza milcząca, relatywnie niski koszt robocizny, elastyczność, wysoki poziom odporności 

na globalny kryzys) i wzrastająca produktywność. Siła polskich stoczni leży w ich wysokiej 

wydajności i znakomitej jakości łodzi (najlepszych materiałów, współczesnego wzornictwa 

najlepszych projektantów z całego świata). Wszystkie te czynniki dają obiecujące 

perspektywy zarówno na chwilę obecną jak i na przyszłość. Jednakże, rozwój tej gałęzi jest 

w dużej mierze zależy od eksportu więc zależny od światowej sytuacji ekonomicznej. Obecne 

prognozy zakładają, że wzrost ilości kontraktów, który miał miejsce w latach 2010 i 2011 

będzie kontynuowany w kolejnych latach, jednak nie tak intensywnie jak miało to miejsce 

w 2011 roku. Kluczową kwestią jest rozwój rodzimego rynku, który będzie wzrastał wraz ze 

wzmożonym dobrobytem polskiego społeczeństwa. Inwestycje w infrastrukturę portową są 

jednakże również konieczne aby zwiększyć popyt w Polsce. 

Sektor jachtingu i przystani ma wysokie notowania jeśli chodzi o innowacyjność, 

konkurencyjność, zatrudnienie, znaczenie dla polityki, efekty zewnętrzne i ekologii. Wymaga 

ogromnej wiedzy, promuje najlepsze i nowoczesne materiały, wzmaga popyt na nie na 

krajowym rynku i tworzy miejsca pracy w odległych i pokrzywdzonych regionach Polski, 

a także wspomaga zrównoważony rozwój. Oferuje także przyjazne środowisku alternatywy 

dla przemian w całej gałęzi turystyki (o ile warunki dla żeglarstwa zostaną wcześniej 

poprawione). Najsłabszą z wymienionych korzyści jest istotność sektora dla władz. Budowa 

jachtów nie zajmuje wysokiego miejsca w politycznych planach na ogólnokrajowym 

poziomie, jednakże władze regionalne zauważyły ten obszar (np. ostatnio uchwalona 

strategia rozwoju regionalnego, inteligentna specjalizacja regionu Warmii i Mazur). Jako 

jeden z jaskrawych przykładów sukcesu polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, 

sektor ten zaczął ostatnio przyciągać większą uwagę decydentów. 
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Ochrona siedlisk/ Morska akwakultura/ Monitoring środowiska 

Pomysł wykorzystywania akwakultury celem ochrony środowiska morskiego w dalszym ciągu 

znajduje się w początkowych fazach rozwoju w Polsce - omawiany w wąskim gronie 

naukowców, pozarządowych organizacji pożytku publicznego i decydentów. Nie ma obecnie 

pewności jeśli chodzi o najbardziej odpowiednią akwakulturę do hodowli. Trzcina była 

zbierana w Polsce od kilku lat, jednak rośnie w niewielu miejscach, głównie na terenach 

zalewowych i estuariach rzek. Ilość trzciny nie jest wystarczająca dla jej bardziej 

zaawansowanego zastosowania np. jako biopaliwo, więc może być wykorzystywana tylko do 

lokalnych potrzeb. Pilotażowe hodowle małż znajdują się w rejonie Zatoki Puckiej, jednak jej 

rezultaty nie zostały jeszcze podane do publicznej wiadomości. Jednakże, pewne 

doświadczenia na tym polu istnieją już w Szwecji i w Niemczech. Głównym problemem jest 

niewystarczająca ilość odpowiednich miejsc na hodowlę małż w Polsce. Jednakże, 

ulokowanie hodowli małż tuż przy przybrzeżnych farmach wiatrowych może przynieść 

rozwiązanie tego problemu. Plan projektu Submariner dla Regionu Morza Bałtyckiego 

zakładał także hodowlę mikro alg jako obiecujący kierunek dla innowacyjnego wykorzystania 

zasobów morskich w Polsce. Mikro algi mogą być także wykorzystane do usuwania substancji 

odżywczych i mogą także dostarczyć ważnych substancji dla przemysłu chemicznego, 

farmaceutycznego i kosmetycznego w procesie bio-rafinerii raf. Wymaga to, jednakże 

dalszych badań i testów. 

Połączenie ochrony siedlisk z hodowlą akwakultury i monitoringu środowiskowego jest 

najbardziej obiecującym sektorem gospodarki morskiej w Polsce pod względem trwałego 

wzrostu. Jego istotność dla polityki spowodowana wcześniej opisanym zobowiązaniem do 

obniżenia ilości emisji substancji odżywczych do Morza Bałtyckiego jest także 

niekwestionowana. W ramach tworzenia nowych miejsc pracy, sektor ten oferuje nowe 

możliwości na zatrudnienie dla rybaków, którzy nieustannie tracą swoją niezależność 

ekonomiczną. Jednakże, ekonomiczna skala tego nowego zatrudnienia jest trudna do 

oszacowania. Sektor uzyskuje także wysokie wskaźniki jeśli chodzi o innowacyjność, 

ponieważ jest ugruntowany w interdyscyplinarnych badaniach, które łączą ekologię, 

oceanografię, najróżniejsze technologie przetwarzania materiałów organicznych, itp. Może 

także doprowadzić do rozwoju innych sektorów (energetycznego, agrokultury, turystyki) 

oferując ważne efekty zewnętrzne. Morze Bałtyckie ma niepowtarzalną możliwość aby stać 
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się modelowym regionem użytkowania akwakultury dla ochrony środowiska i jego 

monitorowania. Oznacza to zbudowanie konkurencyjnej pozycji regionu na tym polu. 

Oczekuje się, że Polska stanie się ważnym graczem w tej kwestii. 

Głównymi siłami napędowymi sektora są badacze (Instytut Morski w Gdańsku, Uniwersytet 

Gdański, Polska Akademia Nauk), krajowe i regionalne autorytety publiczne, Komisja 

Europejska wraz ze swoją polityką (polityką morską, programami ESIF) i dyrektywy (np. 

MSFD) wspierające ochronę środowiska (także w ramach Europejskiej Strategii dla Morza 

Bałtyckiego) i Helsińska Komisja wraz ze swoim Planem Działania dla Morza Bałtyckiego. 

4.3 Środowisko regulacyjne morskiej działalności gospodarczej 

Morska energia wiatrowa 

Sektor ten uzyskuje wysokie rezultaty w odniesieniu do istotności polityki. Jednym 

z kluczowych warunków dla rozwoju tego sektora jest środowisko regulacyjne. Jest ono 

szeroko opisany w Polskiej Polityce Morskiej. Z powodu dużych inwestycji wstępnych, 

koniecznych do rozpoczęcia działalności, potencjalni przedsiębiorcy oczekują warunków 

stabilnego popytu. Obecnie, zielone certyfikaty nie odgrywają już tak stabilizującej roli, co 

spowodowane jest znaczącym spadkiem ich cen. Zakres pomocy publicznej dla produkcji 

morskiej energii wiatrowej nie został jeszcze opracowany szczegółowo. Ustawa regulująca tę 

kwestię jest nadal w przygotowaniu. 

Budowa statków (wyłączając łodzie rekreacyjne) i ich naprawa 

Sektor budowy statków jest regulowany w Polsce ogólnymi regulacjami i postanowieniami 

dla działalności przemysłowej w Polsce. Nie ma żadnych szczególnych regulacji związanych 

z tym sektorem. Nie jest także regulowany w projektowanej Polskiej Polityce Morskiej. 

Ponieważ sektor jest wrażliwy na wsparcie publiczne, kluczową rolę w jego funkcjonowaniu 

odgrywają unijne regulacje odnoszące się do praw jednolitego rynku i konkurencyjności. 

Wielu uczonych uważa te regulacyjne ramy prawne jako niewystarczające i nawołują do 

zwiększenia kompleksowego wsparcia dla tego sektora zarówno na poziomie UE jak 

i narodowym, szczególnie w rozwoju przyjaznej środowisku polityki żeglugi, bardziej 

aktywnego wsparcia innowacyjności w sektorze (w szczególności innowacji przyjaznych 

środowisku), ustanowienia europejskiego funduszu gwarancyjnego dla sektora połączonych 
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z pożyczkami na eksport i schematami ubezpieczeniowymi zgodnymi ze standardami OECD 

i WTO. 

Turystyka przybrzeżna 

Wysoka jakość turystyki przybrzeżnej jest wysoko klasyfikowana w znaczeniu politycznym. 

Jest też szeroko opisywana w Polityce Przybrzeżnej Polski. Przewidywane środki pokrywają, 

między innymi, stworzenie nowych produktów turystycznych we współpracy z sąsiadującymi 

państwami, modernizację i rozwój małych portów, ochronę i wykorzystanie podwodnego 

dziedzictwa w celach turystycznych oraz rozwój bazy turystycznej. Jednak, dla dalszego 

rozwoju turystyki przybrzeżnej, konieczne jest odpowiednie zarządzanie. Zawiera ono 

zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną, w tym przemysłem turystycznym w celu 

zachowania istniejącego, naturalnego kapitału, w perspektywie długoterminowej oraz 

ograniczenia istniejących na niego nacisków. Oznaczałoby to połączenie działań 

ograniczających rozwój turystyki w pewnych obszarach z rozwojem wysokiej jakości bazy 

turystycznej i transportowej w innych. Morskie planowanie przestrzenne jest również 

znaczące dla rozwoju nurkowania. Polska Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania 

Kraju przewiduje podjęcie pewnych istotnych działań w tym kierunku.  

Ropa i gaz offshore 

Sektor ten odgrywa ważną rolę w polityce. Jest szeroko opisywany w Polityce Przybrzeżnej 

Polski. Obecnie, na szczeblu unijnym Polska walczy przeciw potrzebie wprowadzenia 

unijnych przepisów regulujących wydobywanie gazu łupkowego, skłaniając się do 

ustanawiania przepisów przez rząd państwa, gdzie ów gaz jest wydobywany. Nowa ustawa 

geologiczna i górnicza jest w trakcie przygotowań w celu ułatwienia procesu wydobywania 

gazu łupkowego. Zgodnie z nową ustawą, koncesje na badania i wydobywanie paliw 

kopalnych będą przyznawane w drodze procedury przetargowej, co ma zapewnić osiągnięcie 

większej pewności prawnej. 

Obciążenie jakim są procedury biurokratyczne, będzie zredukowane. Celem jest by czas 

oczekiwania na pozwolenie na nowe odwierty został skrócony z 1205 dni do 250 dni. Żadna 

część ustawy nie reguluje wydobywania gazu łupkowego na morzu. Obecnie, najczęściej 

proponowana jest polityka opodatkowania produkcji gazu łupkowego, w sumie do ok 40 % 

z zysków. Zgodnie z opinią ministra finansów, przepisy dotyczące opodatkowania gazu 
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łupkowego wejdą w życie w 2015 roku, jednak rząd nie narzuci podatków jeszcze do 2020 

w celu przyciągnięcia przedsiębiorstw. 

Jachting i przystanie (budowa łodzi rekreacyjnych) 

Nie ma żadnego konkretnego systemu regulacyjnego dotyczącego budowania łodzi 

rekreacyjnych. Wzrost przemysłu jest uzależniony od rynku i głównym zagrożeniem jest 

powtórzenie się sytuacji z poprzednich lat czyli narastającej spirali recesji. Jednakże, na 

dłuższą metę uniezależnianie eksportu od przemysłu wymagałoby rozwoju krajowego rynku 

łodzi. To z kolei wiązałoby się ze szczególnym skupieniem się na turystyce jachtowej 

w strategiach regionalnych i w narodowej strategii turystycznej, jako najbardziej znaczących 

dokumentach strategii politycznej. 

Ochrona siedlisk/ Morska akwakultura/ Monitoring środowiska 

Ten sektor jest również wysoko klasyfikowany z perspektywy politycznej. Jest szeroko 

opisywany w Polityce Przybrzeżnej Polski. Fakt, że nie ma przepisów prawnych, które 

wspierałyby MDG, jest największym hamulcem dla rozwoju koncepcji wykorzystania 

akwakultury w celu redukcji substancji odżywczych. W polskich warunkach, produkcja 

morska może osiągnąć granicę opłacalności tylko jeśli wszystkie udzielane świadczenia 

ekosystemowe są włączone w ostateczną cenę akwakultury. Wymagałoby to przepisów 

prawnych wspierających integrację różnych polityk (np. polityki energetycznej z ochroną 

przyrody, albo polityki żywności z ochroną przyrody). Nowe strategie powinny unikać 

podejścia sektorowego, pozwalając na porównanie i wolny wybór pomiędzy różnymi 

technikami redukcji substancji odżywczych, i oferując uzyskanie podobnych lub takich 

samych wyników w osiąganiu dobrego stanu środowiska. Wymagałoby to nowych regulacji 

na szczeblu unijnym jak i narodowym oraz na szczeblu HELCOM'u. Szkic ministerialnej 

deklaracji HELCOM z konferencji w październiku 2013 roku, w którym usunięcie substancji 

odżywczych z morza zostało uznane jako uzasadnione działanie i umiejscowione na równi 

z innymi bardziej tradycyjnymi środkami (oczyszczalnie ścieków, itp.), zapowiada się 

obiecuąco.  
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5. Siły napędowe oraz przeszkody dla rozwoju 6 najbardziej obiecujących 

morskich działalności gospodarczych 

 

Morska energetyka wiatrowa 

W porównaniu do wzorcowego przykładu Danii, morska energetyka wiatrowa jest sektorem 

dopiero wyłaniającym się, jako że nie działa jeszcze żadna wiatrowa farma morska w Polsce. 

Jest to sektor o potencjalnym znaczeniu z powodu polityki klimatycznej UE oraz publicznego 

wsparcia (Polska potrzebuje morskiej energetyki wiatrowej by sprostać wymaganiom UE). 

Oczekiwany wskaźnik powstania nowych miejsc pracy oraz efekty zewnętrzne sprawiają, że 

ważność tego sektora wzrasta. Ponadto w Polsce brakuje stabilnego środowiska 

nadzorującego wsparcie dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. 

 

 

Tabela nr 10 – Analiza mocnych i słabych punktów najbardziej obiecujących morskich działalności 

gospodarczych 

 

 
Siły napędowe rozwoju Bariery dla rozwoju 

 Z analizy SWOT Z analizy benchmarkingowej Z analizy SWOT Z analizy benchmarkingowej 

Badania 
morskie 

Duży potencjał dla badań 
poświęconych morskiej 
energetyce wiatrowej. Kilka 
projektów poświęconych 
temu zagadnieniu 

  

Polskie instytuty badawcze 

nie plasują się na wysokich 

pozycjach na arenie 

międzynarodowej pod 

względem publikacji nt. 

Morskiej energetyki 

wiatrowej 

Rozwój i 
innowacje 

Duża zdolność do wchłaniania 

innowacji oraz przeobrażenia 

ich w nowe produkty. Trwają 

badania nad przemysłem 

wiatrowym. 

 

 

Mały stopień inwestycji firm 

sektora prywatnego w prace 

badawczo-rozwojowe  

Potrzebne są innowacje by 

przystosować statki do 

funkcjonowania głębinowego. 

Brak narodowych centrum 

kompetencji i innowacji dla 

polskiego przemysłu offshore 
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Dostęp do 
finansów 

Dostępne jest wsparcie 
finansowe dla działań 
przygotowawczych z UE 
 
 

 

System zielonych 
certyfikatów uzależniony od 
zmian politycznych i 
ekonomicznych 
 

Brak długoterminowych taryf 

gwarantowanych 

zapewniających stałą cenę 

pod względem lokalnych cen 

detalicznych. Słaby system 

zielonych certyfikatów. Brak 

właściwego ustawodawstwa 

zezwalającego by fundusze 

emerytalne były 

inwestowane w energię 

odnawialną (włączając 

energię wiatrową i turbiny). 

Mobilizacja zasobów 

(dostępność źródeł 

finansowych kompetencji i 

ekspertyz) jest umiarkowana: 

potrzebny będzie zwiększony 

poziom inwestycji dla nowych 

farm wiatrowych oraz 

bodźców dla rozwoju 

technologii (poprzez prace 

badawczo-rozwojowe oraz 

pokazy), ulepszenia sieci, oraz 

integrację 

Inteligentna 
infrastruktura 

Polski przemysł stoczniowy 
oferuje odpowiednie 
umiejętności oraz wydajność 
produkcyjną by budować 
turbiny wiatrowe oraz by 
wspierać struktury. 
 
 

Rozwój systemu inteligentnej 
sieci i energii  
 

Polskie porty mają 
ograniczoną wydajność by 
obsługiwać konstrukcję, 
działanie oraz utrzymanie 
morskich farm wiatrowych. 
Wąskie gardła w 
infrastrukturze portowej 
mogą ograniczać zdolność do 
eksportowania wielkich 
elementów infrastruktury. 
Niewystarczająca 
infrastruktura transmisji 
energii obsługująca tereny 
morskie 

Brak wystarczających 

połączeń transgranicznych 

Klastry morskie  
Istnienie Polskiego 
Towarzystwo Morskiej 
Energetyki Wiatrowej 

 

Rozwój klastrów wokół 

portów powinien być 

priorytetem 

Edukacja, 
potrzeby 
umiejętnościow
e i szkoleniowe 
 

Zdolność oraz duży potencjał  
do szkolenia potrzebnych 
ekspertów i specjalistów. 
Rozwinięta zdolność do 
Polaków do przyswajania 
nowych umiejętności (trening 
poprzez działanie, uczenie się 
przez całe życie) 
 

  

Polska nie jest światowym 

liderem w uniwersyteckich 

lub politechnicznych 

programach szkoleniowych z 

zakresu morskiej energetyki 

wiatrowej. Edukacja na temat 

energii odnawialnej jest 

mniej rozwinięta niż w 

przypadku wzorcowej Danii. 

Procesy formowania rynku są 

bardzo słabe, praktycznie 

nieistniejące. Polscy 

specjaliści mogą posiadać 

mało praktycznego 

doświadczenia, gdyż w Polsce 

nie ma jeszcze żadnej 

morskiej farmy wiatrowej.  

Morska energetyka wiatrowa 
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jest tylko potencjalnym 

polem dla przyszłych dobrze 

płatnych stanowisk. 

Morskie 
planowanie 
przestrzenne  

Odpowiedzialność za 
planowane użycie przestrzeni 
morskiej jest dobrze 
zdefiniowane w polskim 
prawie 

Odpowiednia ilość uwagi 
poświęcona jest morskiej 
energetyce wiatrowej (przez 
morskie planowanie 
przestrzenne) 

Morskie planowanie 
przestrzenne w Polsce jest 
ciągle w fazie pomysłowej 
(projekty pilotażowe) a 
rozwój morskiej energetyki 
wiatrowej nie mieści się w 
ramach morskiego 
planowania przestrzennego 

 

Zintegrowany 
rozwój lokalny 

Trwają prace (faza 
pomysłowa) nad promocją 
współistnienia użytkowania 
przestrzeni morskiej 

Władze lokalne odgrywają 
kluczową rolę w planowaniu i 
stopniu zaangażowania 
publicznego 

 

Nie powstały żadne 

wspólnoty które zajęłyby 

ważne miejsce w pobudzaniu 

morskiej energetyki 

wiatrowej 

Zaangażowanie 
publiczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarcia pomiędzy lokalnymi 
władzami a deweloperami 
morskich farm wiatrowych. 
Brak jasnych wytycznych (na 
poziomie krajowym) 
odnośnie kluczowego źródła 
energii odnawialnej w 
przyszłości. Brak 
sprecyzowanej kompleksowej 
strategii (z wizją 
długoterminową) dla 
poparcia morskiej energetyki 
wiatrowej w Polsce (trwają 
jeszcze prace nad 
wymienioną strategią). 
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Budowa statków (wyłączając łodzie rekreacyjne) i naprawa statków 

Budowa i naprawa statków jest kluczowym sektorem morskim pod względem GVA oraz 

zatrudnienia w Polsce. Stocznie remontowe obrały obiecujący kierunek rozwoju dla sektora. 

Kraj zajmuje czołową pozycję w naprawie statków w Unii Europejskiej (jako największa 

różnica w porównaniu do benchmarku). Stocznie remontowe w Polsce mniej odczuły 

światowy kryzys niż reszta sektora. Sektor stoczniowy doświadczył transformacji 

wymuszonej przez światową rywalizację, co skutkowało redukcją wydolności stoczni, 

zmniejszonym zatrudnieniu w sektorze oraz redukcją liczby budowanych statków 

w porównaniu do okresu rozkwitu. Cykliczna natura przemysłu budowy statków w Polsce 

sprawia, że jest on podatny na wahania na światowym rynku produkcji statków. 

 

 
Siły napędowe rozwoju Bariery dla rozwoju 

 Z analizy SWOT Z analizy benchmarkingowej Z analizy SWOT Z analizy benchmarkingowej 

Badania 
morskie  

Rozległe zaangażowanie oraz 
doświadczenie w badaniach 
morskich. 

Problemy z komercjalizacją 
wyników badań  

Rozwój i 
innowacja 

Otwartość oraz duży 
potencjał by wchłaniać 
innowacje. Rozwój w 
kierunku ciągłych innowacji 
technicznych oraz nowych 
projektów statków w 
budowaniu statków dobrej 
jakości w przyszłości. 

Innowacyjne małe i średnie 
przedsiębiorstwa oraz silna 
pozycja przemysłu 
produkującego wyposażenie 
morskie 
 

Bardziej wchłanianie niż 
rozwój nowych zielonych 
technologii w budownictwie i 
naprawie statków 

Niezbyt wysoki poziom 
badawczo-rozwojowy oraz 
innowacyjny w porównaniu z 
wzorcem 

 

Dostęp do 
finansów  

Solidny system bankowy 

Banki konserwatywne oraz 
wysoka stopa procentowa. 
Ryzyko walutowe. Światowa 
konkurencja prowadząca do 
niewypłacalności oraz 
bankructwa niektórych 
stoczni 

Trudniejszy dostęp do 
finansów w porównaniu z 
wzorcowym przykładem 
Niemiec 
 

Inteligentna 
infrastruktura 

Dobry ogólny poziom 
infrastruktury w miastach 
(np. lotniska, porty, transport 
publiczny, dostęp do IT, 
woda, kanalizacja itd.) 

 

Braki w infrastrukturze 
transportowej (kolej oraz 
drogi) na terenach 
przybrzeżnych  

Ale zdecydowanie gorsza niż 
ogólna infrastruktura w 
porównaniu do wzorcowego 
przykładu Niemiec ogółem 

Klastry morskie 
Powstanie nowych małych 
stoczni, które zastąpiły 
zlikwidowane 

Istnienie morskich klastrów 
Brak znaków umocnienia 
sektora za wyjątkiem stoczni 
remontowych 

 

Edukacja, 
potrzeby 
umiejętnościow
e i szkoleniowe 
 

 

Bardzo dobry standard 
nauczania. Długa tradycja 
wysoce wyspecjalizowanego 
szkolenia. Zdolny i 
doświadczony personel. 

Upadek systemu szkół 
zawodowych. Pomniejszenie 
kadry siły roboczej z wiedzą 
fachową na temat naprawy i 
budownictwa statków (brak 
perspektyw dla młodych 
ludzi). 

 
Średnia wieku siły roboczej w 
sektorze budownictwa 
statków wzrasta 

Morskie 
planowanie 
przestrzenne  

 Nowe dziedziny rozwoju (np. 
technologie offshore) 

Do tej pory brak 
odpowiedniego postępu w 
rozwoju morskiego 
planowania przestrzennego. 
 

 

Zintegrowany 
rozwój lokalny 

 

Bliskie więzi pomiędzy 
stoczniami a lokalną 
społecznością. Kwestie 
związane ze środowiskiem i 
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poruszane przez lokalne 
społeczności mniej ważne 
jako przeszkoda w rozwoju 
sektora. 

Zaangażowanie 
publiczne 

Wsparcie rządu  

Bezowocne wsparcie oraz 
interwencja ze strony władz 
publicznych 
zakwestionowane przez UE. 
Zbyt duża waga przykładana 
jest do samych subsydiów 
zamiast wpływu na 
środowisko ustawodawcze, 
lobbing na poziomie 
światowym, który odpowiada 
na dotacje krajów azjatyckich 
itp. Brak kupna przez sektor 
wojskowy. 

Fragmentaryczne i 
bezpośrednie odpowiedzi 
rządu 

 

 
 
Turystyka przybrzeżna 

Turystyka przybrzeżna jest kluczowym sektorem morskim pod względem zatrudnienia, 

zasilanym przez duży rynek wewnętrzny. Jest również bardzo ważnym sektorem dla rozwoju 

peryferyjnych obszarów Polski, cierpiących przez spadek innych działalności gospodarczych. 

Głównymi przeszkodami są (i) tradycyjny charakter turystyki przybrzeżnej, co powoduje 

problemy środowiskowe, (ii) podatność na zmiany pogody (właściwie nieprzewidywalność 

pogody) i (iii) wrażliwość na krótki okres wakacyjny (dużo krótszy niż w przypadku Sardynii 

jako benchmarku). Transformacja sektora wymuszona przez światową rywalizację jest raczej 

powolna i strategicznie nieukierunkowana (przynajmniej jeśli chodzi o infrastrukturę tzn. 

dominację infrastruktury niskiej jakości turystyki, niedostatek zróżnicowania lokalnych 

produktów, zorientowanie na masową turystykę głównie pochodzenia krajowego). Kluczową 

siłą napędową jest niespotykany poziom przedsiębiorczości w Polsce (sektor napędzany jest 

głównie przez małe i średnie przedsiębiorstwa). Korzyści są krótkoterminowe i w wielu 

przypadkach niepojmowane przez lokalną ludność, ale przyjmowane przez ludzi z większych 

miast, którzy mają łatwiejszy dostęp do finansowania i lepszą zdolność do stworzenia 

udanego biznesplanu. To wyjaśnia dlaczego sektor mniej zajmuje się lokalnymi krajobrazami 

i lokalną kulturą niż krótkotrwałymi korzyściami. 
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Siły napędowe rozwoju Bariery dla rozwoju 

 
Z analizy SWOT Z analizy benchmarkingowej Z analizy SWOT Z analizy benchmarkingowej 

Badania 
morskie   

Brak badań nad nowymi 
rodzajami turystyki 
 

Brak badań morskich 
połączonych z turystyką 
przybrzeżną 

Rozwój i 
innowacja   

Przypadkowa praca nad 
innowacyjnymi produktami 
turystycznymi (brak 
strategicznego wglądu w tej 
dziedzinie) 

Problemy ze strategiami 
dotyczącymi ochrony 
środowiska oraz strategiami 
wspierającymi biznes. 

Dostęp do 
finansów  

Finansowe wsparcie 
publiczne (włączając UE) 

Ryzyko walutowe Trudna dostępność kredytów 

Inteligentna 
infrastruktura 

 

Dobry ogólny poziom 
infrastruktury w miastach (np. 
lotniska, porty, transport 
publiczny, dostęp do IT, 
woda, kanalizacja itd.) 

 

Niewystarczająca 
infrastruktura w małych 
portach oraz niewystarczający 
system lotniskowy w 
regionach przybrzeżnych. 
Niewystarczający publiczny 
transport kolejowy oraz 
drogowy. 

Klastry morskie  

Powstanie klastrów morskich 
związane z turystyką 
przybrzeżną (http://www.tci-
network.org/cluster/initiative
/3851) 

  

Edukacja, 
potrzeby 
umiejętnościo
we i 
szkoleniowe 
 

 

Dobry poziom szkolnictwa. 
Powszechna obecność szkół 
zawodowych oraz 
uniwersytetów dla turystyki 

  

Morskie 
planowanie 
przestrzenne  

MRP dotyczące turystyki 
morskiej i przybrzeżnej jest 
priorytetem. Uwaga 
poświęcona też jest 
morskiemu dziedzictwu 
podwodnemu 

 

Do tej pory brak 
odpowiedniego postępu w 
rozwoju morskiego 
planowania przestrzennego. 

W praktyce brak ICM mimo 
istnienia kilku dokumentów 
 

Zintegrowany 
rozwój lokalny 

 Tereny przybrzeżne między 
obszarami funkcjonalnymi 
wymienionymi w polskiej 
Koncepcji Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju 

 
Brak obowiązujących 
standardów zabudowania na 
terenach przybrzeżnych 

Duża presja środowiskowa w 
niektórych regionach. 
Nerwowe planowanie 
rozwoju zagospodarowania 
przestrzennego. 

Zaangażowanie 
publiczne 

Duże zaangażowanie 
lokalnych władz. Duża rola 
regionalnych oraz lokalnych 
organizacji turystycznych (np 
Zachodniopomorska 
Regionalna Organizacja 
Turystyczna, Pomorska 
Regionalna Organizacja 
Turystyczna). Współpraca 
międzynarodowa w ramach 
strategii UE dla Rejonu Morza 
Bałtyckiego (projekty 
flagowe). 

Inwestycje marketingowe i 
reklamowe 

Brak wydolności oraz 
dalekosiężnej wizji niektórych 
lokalnych władz odnośnie 
rozwoju turystyki 

Biurokracja i uciążliwe 
procedury inwestycyjne  

 

Ropa i gaz offshore (wydobycie gazu łupkowego) 

Wydobycie gazu łupkowego offshore jest sektorem dopiero kształtującym się w Polsce. 

Obecnie nie istnieją żadne szczelinowanie hydrauliczne offshore, ale planowana jest 

eksploatacja gazu łupkowego offshore. Kalkulacja wielkości złóż gazu łupkowego jest nadal 

orientacyjna i wstępna, w szczególności w obszarach offshore. Znaczenie sektora związane 
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jest z (i) polityką UE dotyczącej klimatu (głównym naturalnym źródłem energetycznym w 

Polsce jest obecnie węgiel) i (ii) niepokój krajowej polityki o samowystarczalność 

energetyczną kraju (albo istniejąca ograniczanie podległości energetycznej). Znaczenie 

sektora związane jest również ze spodziewanym wzrostem miejsc pracy oraz efektami 

ubocznymi. W Polsce nie ma żadnych stabilnych regulacji środowiskowych do wspierania 

wydobycia gazu łupkowego. Kolejną przeszkodą może być wpływ wydobycia gazu łupkowego 

na środowisko oraz większe koszty odwiertów oraz szczelinowania hydraulicznego. 

 

 
Siły napędowe rozwoju Bariery dla rozwoju 

 
Z analizy SWOT Z analizy benchmarkingowej Z analizy SWOT Z analizy benchmarkingowej 

Badania 
morskie  

  
Niewystarczający poziom 
badań nad wydobyciem gazu 
łupkowego 

Małe inwestycje w prace 
badawczo-rozwojowe przez 
firmy sektora prywatnego. 
Niewystarczająca liczba 
naukowych oraz badawczych 
instytucji badających 
wydobycie gazu łupkowego 
offshore. Ograniczone dotacje 
rządowe na rozwój, badania 
oraz innowacje (RDI) 

Rozwój i 
innowacja 

Duża zdolność do wchłaniania 

innowacji oraz przeobrażenia 

ich w nowe produkty 
  

Konkurencja umiejętności i 
funduszy publicznych z 
nowymi projektami RDI 
energii odnawialnej. 
Niewystarczająca współpraca 
przemysłu i instytucji 
badawczych. Niska kultura 
innowacji w porównaniu z 
wzorcową Szkocją. Niska 
zdolność do zastosowania 
technicznych przełomów by 
przewidzieć popyt oraz 
rozbudować działania. 

Dostęp do 
finansów 

Wsparcie finansowe UE dla 
zielonej energii 

Mocny rynek finansowy 

Konkurencja z naziemnym 
wydobyciem gazu łupkowego. 
Wymagane ogromne nakłady 
finansowe, ponad możliwości 
wielu polskich 
przedsiębiorstw 

Wysokie stawki podatkowe. 
Inwestycyjna konkurencja z 
innymi regionami i rynkami. 
Ograniczone finansowanie 
publiczne dla wielkich 
przedsiębiorstw. Ograniczony 
dostęp do prywatnych 
pożyczek. 

Inteligentna 
infrastruktura 

 Niższe stawki podatkowe  

Niewydolny system portowy i 
heliportowy. Niedostatecznie 
rozwinięty łańcuch wartości 
(w porównaniu ze wzorcową 
Szkocją). Brak danych i 
dostępu do danych 
terenowych. Mała liczba 
lokalnych dostawców. 

Klastry morskie    
Brak wyspecjalizowanego 
przemysłu offshore oraz 
klastrów morskiej nauki 

Edukacja, 
potrzeby 
umiejętnościow
e i szkoleniowe 
 

 

Wysoki poziom możliwości 
wykształcenia. Dobrze 
rozwinięte szkoły zawodowe. 
Wysoki poziom edukacji 
wyższej. Rozwinięty system 
szkół zawodowych oraz 
kursów kształcenia 
ustawicznego 

 

Przeszkodami są publiczne 
finansowanie oraz brak 
umiejętności. 
Niewystarczająca współpraca 
między uniwersytetami a 
przemysłem by szkolenia były 
bardziej przystosowane do 
wymagań przemysłu. 
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Jachting i przystanie (konstrukcja łodzi rekreacyjnych) 

Jest to ważny sektor morski pod względem zatrudnienia w Polsce. Polska osiągnęła 

doskonały poziom i była w stanie utrzymać swoją konkurencyjną pozycję (pod względem 

konstrukcji łodzi rekreacyjnych) pomimo światowego kryzysu. Jest to bardzo ważny sektor 

dla rozwoju peryferyjnych obszarów Polski cierpiących przez schyłek innych działalności 

gospodarczych. Głównymi przeszkodami są: nastawienie na eksport (bardzo mały aczkolwiek 

rosnący rynek krajowy) oraz wrażliwość na wahania światowej sytuacji ekonomicznej. 

Transformacja sektora wymuszona przez globalną rywalizację jest szybka i udana, a sektor 

wykazał duży poziom odporności podczas światowego kryzysu. Kluczową siłą napędzającą 

jest niespotykany poziom przedsiębiorczości w Polsce (sektor jest głownie napędzany przez 

małe i średnie przedsiębiorstwa), względnie tania siła robocza w Polsce oraz wzrastające 

wyrafinowanie polskiego przemysłu. Jest to sektor ze znaczącymi prospektami na przyszłość 

z powodu trwającego procesu doganiania (jeśli chodzi o ekonomiczny dobrobyt) krajów 

centralnej i wschodniej Europy, co oznacza wzrastające zapotrzebowanie na łodzie 

rekreacyjne w przyszłości. Aby zrozumieć te korzyści potrzeba dalszego rozwoju 

infrastruktury łodzi rekreacyjnych w kraju (przystanie). 

 

 
Siły napędowe rozwoju Bariery dla rozwoju 

 
Z analizy SWOT Z analizy benchmarkingowej Z analizy SWOT Z analizy benchmarkingowej 

Badania 
morskie    

Niewydolność programów 
rządowych badań morskich 
związanych z jachtingiem i 
przystaniami 

Rozwój i 
innowacja 

Duża zdolność do wchłaniania 
innowacji oraz przeobrażenia 
ich w nowe produkty. 

 

Mały stopień inwestycji w 
projekty badawczo-
rozwojowe przez małe firmy 

Słaby rozwój nowych 
przystani. Brak specjalnych 
linii kredytowych dla 

Brak wyznaczonego celu przy 
rozwoju umiejętności w 
związku z wydobyciem gazu 
łupkowego.  

Morskie 
planowanie 
przestrzenne  

Morskie Planowanie 
Przestrzenne jako świadome 
ważności ochrony zasobów 
gazu łupkowego 

Odpowiedni system 
legislacyjny dotyczący 
morskiego planowania 
przestrzennego. Istnienie 
krajowych projektów 
planowania przestrzeni 

Brak odpowiedniego postępu 
w rozwoju morskich planów 
przestrzennych do tej pory 

 

Zintegrowany 
rozwój lokalny 

   
Z uwagi na wczesną fazę życia 
sektora brak integracji z 
lokalną społecznością 

Zaangażowanie 
publiczne 

Gaz łupkowy znajduje się 
wysoko na agendzie 
publicznego dyskursu 

Polska Agencja Informacji i 
Inwestycji Zagranicznych 

Brak wszechstronnej polityki 
(wizji długookresowej) 
wsparcia wydobycia gazu 
łupkowego w Polsce 

Tworzy konkurencję z 
lokalnym przemysłem. 
Rygorystyczne systemy 
regulacyjne i kontrolii. Mniej 
przyjazne procedury 
uzyskiwania licencji niż w 
przypadku benchmarku 
Szkocji 
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Przeważa tradycyjne 
podejście know-how otwarte 
na zastosowanie produktu i 
innowacje organizacyjne 

projektów badawczo-
rozwojowych związanych z 
jachtingiem i przystaniami 

Dostęp do 
finansów  

Publiczne wsparcie finansowe 
(UE) 

Ryzyko walutowe 
Trudna dostępność kredytów 
dla małych firm 

Inteligentna 
infrastruktura 

Istnieją programy Bałtyckie 
dla rozwoju sieci przystani 

  
Niewydolność programów 
rządowych dla rozwoju sieci 
przystani 

Klastry morskie 

Powstanie klastra powiązane 
z budownictwem jachtów i 
łodzi 
(http://www.polskiejachty.eu
/en/) 

  

Brak okręgów dla 
budownictwa okrętowego, 
które mogłyby przyciągnąć 
publikę oraz prywatnych 
operatorów 

Edukacja, 
potrzeby 
umiejętnościow
e i szkoleniowe 
 

Obecność know-how oraz 
potrzebnych umiejętności. 
Stosunkowo niskie koszta 
pracy. 

Kilka technicznych instytutów 
żeglarskich. Doskonałość w 
projektowaniu a także 
utalentowana kadra 

  

Morskie 
planowanie 
przestrzenne  

Wystarczająca ilość uwagi 
poświęconej trasom łodzi 
rekreacyjnych w ramach 
morskiego planowania 
przestrzennego w Polsce 

Wiele chronionych terenów 
morskich 

Brak odpowiedniego postępu 
w rozwoju morskich planów 
przestrzennych do tej pory 

Wysoka presja środowiskowa 
na niektórych terenach 

Zintegrowany 
rozwój lokalny 

Jachting postrzegany przez 
władze lokalne jako ważna 
okazja do rozwoju. 
Współpraca bałtycka 
pomiędzy lokalnymi władzami 
jest ważną siłą napędową 

  

Nieodpowiedni transport 
publiczny z przystani do 
środka lądu. Brak 
regionalnych konsorcjów, 
które promowałyby lokalne 
budownictwo statków oraz 
jachtów 

Zaangażowanie 
publiczne 

Wsparcie sektora przez rząd 
krajowy (połączony rynek 
międzynarodowy polskich 
jachtów wspierany przez 
fundusze UE) 

Efektywny system 
bezpieczeństwa 
nawigacyjnego oraz 
reagowania kryzysowego 

 
Duże obciążenia podatkowe 
dla posiadaczy jachtów (np. 
akcyza) 

 
 

Ochrona siedlisk/ Morska akwakultura/ Monitoring środowiska 

To połączenie działalności morskich dopiero kształtuje się jako taka kombinacja w Polsce. 

Jego znaczenie wynika z (i) polityki ekologicznej UE, (ii) alarmującego stanu środowiska 

Morza Bałtyckiego, (iii) znaczenia Polski jako zanieczyszczającej Bałtyk i (iv) rosnącego 

wpływu rozproszonych źródeł zanieczyszczenia. Znaczenie sektora wynika również ze 

spodziewanych nowych miejsc pracy, w szczególności dla byłych rybaków. W Polsce nie ma 

żadnych stabilnych regulacji środowiskowych do wspierania wyżej wymienionego połączenia 

sektorów. Kolejną przeszkodą mogą być niewystarczająco rozwinięte technologie. 
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Siły napędowe rozwoju Bariery dla rozwoju 

 
Z analizy SWOT Z analizy benchmarkingowej Z analizy SWOT Z analizy benchmarkingowej 

Badania 
morskie 

Polska jako lider Programu 
Regionu Morza Bałtyckiego 
Projektu SUBMARINER 
(Trwałe Użycie Źródeł 
Morskich)  

Utworzenie Centrum Badań 
Morskich. Znacząca ilość 
programów badawczych 
skupionych wokół środowiska 
naturalnego 

Niewystarczający poziom 
badań nt. akwakultury oraz 
ochrony środowiska 

Niewystarczająca ilość 
programów badawczych 
skoncentrowanych na 
akwakulturze oraz wpływie 
różnych morskich sektorów 
gospodarczych na 
środowisko. W tyle pozostają 
badania nt. narzędzi 
zarządzania na chronionych 
terenach offshore. Badania 
morskie na wodach offshore 
są kosztowne oraz 
skomplikowane logistycznie. 

Rozwój i 
innowacja 

Duża zdolność do 
wchłaniania innowacji oraz 
przeobrażenia ich w nowe 
produkty. 

Znaczna liczba badań 
stosowanych w dziedzinie 
ochrony środowiska 
morskiego 

 

Brak jasnych procedur jak 
zdobyć licencje dla 
akwakultury i dla ochrony 
środowiska. Niewystarczająca 
liczba badań stosowanych z 
dziedziny akwakultury. Małe 
zaangażowanie sektora 
prywatnego w projekty 
pilotażowe. Brak terenów pod 
ochroną w wyłącznej strefie 
ekonomicznej. Brak 
kompetentnego portalu 
posiadającego dostęp do 
informacji związanych z 
ochroną środowiska 
morskiego. 

Dostęp do 
finansów 

Wsparcie finansowe UE dla 
ochronę i kultywację 
środowiska 

Powołanie do działania 
Polskiej Agencji Informacji i 
Inwestycji Zagranicznych. 
Możliwość pozyskania 
publicznego finansowania 
przez fundusze strukturalne i 
inwestycyjne UE. Rozsądne 
koszty ochrony środowiska 
morskiego poprzez użycie 
akwakultury (w porównaniu 
do innych typów inwestycji) 

 

 
Brak wodnych firm na 
Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie. 
Trudna dostępność 
prywatnego finansowania dla 
małych operatorów. 
Biurokracja dla publicznego 
wsparcia finansowego. 
Bodźce dla inwestorów opłat 
związanych z ochroną 
środowiska. Niewystarczająca 
ilość uwagi poświęcona 
wykorzystaniu akwakultury. 

Inteligentna 
infrastruktura 

Infrastruktura kanalizacyjna 
nieadekwatna by głębiej 
zastanowić się nad źródłami 
zanieczyszczeń obszarowych. 

 
Dostęp do technologii 
wyprodukowanych w Rejonie 
Morza Bałtyckiego. Rozwój 
nowoczesnej technologii 
informacyjnej oraz technologii 
satelitarnych w skali Bałtyku  

 Pogorszenie jakości sieci dróg. 

 

Klastry morskie 

 
Istnienie sformalizowanego 
morskiego klastra w Polsce. 
Istnienie sieci promujących 
wykorzystanie akwakultury w 
celu ochrony środowiska 
morskiego (np. sieć 
Submariner, w którym Polska 
bierze udział) 

Kilka zielonych sieci, 
stowarzyszeń i grup 
roboczych 

 
Brak powiązanego morskiego 
klastra w tej dziedzinie 

Edukacja, 
potrzeby 
umiejętnościow
e i szkoleniowe 
 

Zdolność oraz duży potencjał  
do szkolenia potrzebnych 
ekspertów i specjalistów. 
Rozwinięta zdolność do 
polaków do przyswajania 
nowych umiejętności (trening 
poprzez działanie, uczenie się 

Wysoki poziom podstawowej 
edukacji. Wyspecjalizowane 
stopnie naukowe na 
uczelniach akademickich i 
technicznych. 

 

 
Korzyści płynące z ochrony 
środowiska nie do końca 
dobrze zrozumiane przez 
niektórych członków ogółu. 
Obecne korzyści skupiające 
się na krótkoterminowych 
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przez całe życie). Rybacy 
szukający nowych okazji do 
zatrudnienia. 

priorytetach, niż na 
zrównoważonym rozwoju. 
Niewystarczająco rozwinięta 
edukacja w zakresie ochrony 
środowiska morskiego. 
Bariera językowa przy 
wchłanianiu dobrych praktyk 
innych krajów. Brak 
oficjalnych stron open source 
promujących akwakulturę dla 
ochrony środowiska w Polsce. 

Morskie 
planowanie 
przestrzenne  

 
Morskie Planowanie 
Przestrzenne jest świadome 
wagi wykorzystania 
akwakultury dla ochrony 
środowiska oraz kombinacji 
użycia morza( sea use 
combination) 

Istnienie Morskiego 
Planowania Przestrzennego w 
Polsce 

 

Dotychczasowy nrak 
odpowiedniego postępu w 
rozwoju morskich planów 
przestrzennych 

Zintegrowany 
rozwój lokalny 

Dużo lokalnych inicjatyw 
skierowanych na ochronę i 
kultywację środowiska, 
aktywna zielona sieć 
organizacji pozarządowych. 
Powstał pomysł połączenia 
akwakultury dla ochrony 
środowiska z wiatrem 
offshore. 

 
Polska spełnia Conservation 
Objectives i morskie 
zobowiązania prawne (np. 
10% ochrony wód morskich i 
przybrzeżnych, CBD).  
Ochrona środowiska 
morskiego powinna przynosić 
korzyści poprzez zwiększanie 
naturalnego kapitału, 
towarów oraz usług co 
wpłynie korzystnie na 
lokalnych mieszkańców.. 

Nieudolny marketing i 
kampanie reklamowe 
przeprowadzone przez władze 
w zakresie wykorzystania 
akwakultury dla ochrony 
środowiska. 

 
Nieudolny marketing i 
kampanie reklamowe 
przeprowadzone przez władze 
w zakresie ochrony 
środowiska. Akwakultura dla 
ochrony środowiska 
niezawarta zintegrowanych 
inicjatywach lokalnego 
rozwoju. Ograniczony udział 
interesariuszy. Brak 
konsultacji z właściwymi 
sektorami morskimi. Względy 
ekonomiczne mogą stać w 
konflikcie z celami  
kultywacyjnymi środowiska. 

Zaangażowanie 
publiczne 

Istnienie Polskiej mapy 
Submariner 

 

Brak jasno sprecyzowanej 
kompleksowej polityki (w 
wizji długoterminowej) dla 
wsparcia wykorzystania 
akwakultury dla ochrony 
środowiska. Brak 
podstawowych warunków 
regulujących oraz 
umożliwiających 
wykorzystanie akwakultury 
dla ochrony środowiska. 

Korzyści płynące z ochrony 
siedlisk są często 
długoterminowe. Biurokracja. 
Akwakultura dla ochrony 
środowiska do tej pory nie 
rozpoznana jako strategiczny 
wymiar rozwoju Polski. Brak 
promocji akwakultury dla 
ochrony środowiska. 
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6. Lista istniejących klastrów 

Powołując się na Europejskie Obserwatorium Klastrów (EOK) morskie klastry istnieją w 

Polsce w dwóch regionach przybrzeżnych NUTS na poziomie 2: Pomorskim i  

Zachodniopomorskim. Zachodniopomorski morski klaster jest relatywnie niewielkim 

klastrem (jeśli chodzi o rozmiar zatrudnienia, specjalizację i skupienie) z 4139 zatrudnionymi 

pracownikami. Pomorski morski klaster jest większy i zatrudnia 7305 osób. Oba klastry są 

dojrzałe, ale jako że poziom zatrudnienia spada, mogą być określone jako malejące. 

Specjalizują się w tradycyjnych morskich działalnościach: rybołówstwie, przetwarzaniu ryb 

oraz budowaniu statków. Obecnie nie ma w Polsce bardzo dużych i specjalistycznych, ani 

żadnych potencjalnych morskich klastrów. 

Warto jednak zaznaczyć, że według EOK w 2011 roku sektor morski w Polsce (dokładniej 

zdefiniowany w tym badaniu) zatrudniał 23 500 osób i był reprezentowany przez 7952 

przedsiębiorstwa. Ich wzrasta, podczas gdy liczba zatrudnionych spada. Dwa rozpoznane 

klastry stanowią tylko ok 1/3 krajowego potencjału. Wynik jest mocno zaskakujący i wydaje 

się być stronniczy, co stawia obliczenia EOK pod znakiem zapytania. 

 

Tabela 11 – Lista i analiza klastrów 

 

 
Członkowie 

Ujęte Morskie 
Działalności 

Gospodarcze 
Status Mocne strony Słabe strony 

Pomorskie Polska 

Rybołówstwo morskie 
Konserwacja i 
przetwórstwo ryb 
Przetwórstwo cystern, 
pojemników oraz 
zbiorników metalowych 
Budowa łodzi 
sportowych i 
wypoczynkowych 
Handel detaliczny ryb 

Dojrzały 

Słaba wiedza i 
umiejętności 
Tradycje sięgające 
wieki wstecz 
Wysoki poziom 
specjalizacji (równania 
lokalizacji) 
Znaczące z 
perspektywy 
regionalnej gospodarki 

Sektor budownictwa 
statków podupada 
Przestarzała flota  
Słaba jakość 
infrastruktury 
Słabo rozwinięty rynek 

Zachodniopomorskie Polska 

Rybołówstwo morskie 
Konserwacja i 
przetwórstwo ryb 
Przetwórstwo cystern, 
pojemników oraz 
zbiorników metalowych 
Budowa łodzi 
sportowych i 
wypoczynkowych 
Handel detaliczny ryb 

Dojrzały 

Słaba wiedza i 
umiejętności 
Tradycje sięgające 
wieki wstecz 
Wysoki poziom 
specjalizacji (równania 
lokalizacji) 
Znaczące z 
perspektywy 
regionalnej gospodarki 

Sektor budownictwa 
statków podupada 
Przestarzała flota  
Słaba jakość 
infrastruktury 
Słabo rozwinięty rynek 
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7. Analiza strategii morskich na poziomie regionalnym i krajowym, a także 
strategii na etapie przygotowań oraz ich połączeń ze Strategiami 
Inteligentnych Specjalizacji 

 
Istnieje wiele regionalnych oraz krajowych strategii, które mają wpływ na środowisko 
morskie. Wszystkie najbardziej znaczące oraz obiecujące MDG są odpowiednio wspierane 
różnorodnymi strategiami. 
 
Odniósłszy się do połączeń z celami niebieskiego wzrostu można stwierdzić, że sektor 
turystyczny położył silny nacisk na niebieski rozwój zarówno na poziomie krajowym, jak i 
regionalnym. Ze względu na specyfikę rządową oraz mandaty terytorialne władz 
regionalnych istnieje tylko kilka połączeń z wydobyciem minerałów oraz niebieskim 
wzrostem na poziomie regionalnym. Mimo to, obie te dziedziny są opisane w krajowych 
dokumentach. Bardzo mało uwagi poświęcono marikulturze jako, że strategiczne dokumenty 
tylko nadmieniają potrzebę by zbadać tę kwestię.  

Tabela nr 12 – Strategie/interwencje skierowane w stronę MDG, ich celów oraz połączeń z najbardziej 
znaczącymi oraz obiecującymi MDG (dla powiązań pomiędzy najbardziej znaczącymi oraz 
obiecującymi MDG z obszarami zainteresowania niebieskiego wzrostu patrz: Tabela nr 13) 

 

Poziom Strategie Cele 

Najbardziej odopowiednie I 
obiecujące morskie 

działalności 
gospodarcze 

Krajowy 
Polityka 

Morska Polski 

Rozwój portów morskich 
Konkurencyjny transport morski 

Polepszenie morskiej ochrony i bezpieczeństwa 
Rozwój morskiego treningu, systemu badawczego i edukacyjnego 

Zrównoważone wykorzystanie innych naturalnych bogactw mórz i oceanów  
Zrównoważony rozwój rybołówstwa morskiego 

Ochrona środowiska morskiego oraz linii brzegowej Polski 
Wzmacnianie krajowego bezpieczeństwa energetycznego 

Bardziej efektywne morskie zarządzanie 
 

Morska energetyka wiatrowa 
Ropa i gaz offshore 

Jachting i przystanie 

Ochrona siedlisk/ Morska 
akwakultura/ 

Monitoring środowiska 

Turystyka przybrzeżna 

Krajowy 
Polska polityka 
energetyczna 

do 2030 

Zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii w ostatecznym zużyciu 
energii przynajmniej do poziomu 15% w 2020 oraz dalszy wzrost tego 

wskaźnika w kolejnych latach 
Osiągnięcie 10% udziału biopaliw na rynku paliw transportowych do 2020 

oraz wzrost wykorzystania biopaliw drugiej generacji  
Ochrona przed nadmiernym wykorzystaniem lasów w celu pozyskania 
biomasy oraz zrównoważone wykorzystanie ziemi rolnych dla celów 

odnawialnej energii włączając biopaliwa by uniknąć konkurencji 
pomiędzy energią odnawialną, rolnictwem a ochroną różnorodności 

biologicznej 
Użycie produkcji elektrycznej z istniejących tam należących do państwa  

Wzrost poziomu różnorodności źródeł dostaw oraz kreowanie 
optymalnych warunków dla rozwoju kogeneracji rozproszonej opartej 

na dostępności lokalnych surowców 

Morska energetyka wiatrowa 

Ropa i gaz offshore 

Krajowy 

Kierunki 
rozwoju 

turystycznego 
do 2015 

Wysoce konkurencyjny produkt turystyczny 
Rozwój sektora zasobów ludzkich przyczyniającego się do rozwoju turystyki 

Wsparcie marketingowe 
Kształtowanie rejonu turystycznego 

Jachting i przystanie 
(konstrukcja łodzi 

rekreacyjnych) 

Turystyka przybrzeżna 



  

45 

    

 

Regionalny 

Szkic strategii 
rozwoju 

socjoekonomic
znego regionu 

Warmii i 
Mazur do 2025 

Wzrost konkurencyjności gospodarki 
Wzrost aktywności społecznej 

Wzrost w liczbie oraz jakości łączności sieciowej 
Rozwój nowoczesnej infrastruktury 

Jachting i przystanie 
(konstrukcja łodzi 

rekreacyjnych) 

Turystyka przybrzeżna 

Ochrona siedlisk/ Morska 
akwakultura/ 

Monitoring środowiska 

Regionalny 

Strategia 
rozwoju 

turystycznego 
w 

województwie 
warmińsko-
mazurskim 

Instalacja infrastruktury pasażerskiej i towarowej na terminalach 
Budowa i ulepszenie dróg dojazdowych (również kolejowych) 

Budowa przystani dla łodzi rekreacyjnych oraz pogłębianie przestrzeni 
morskiej (aquatory?) 

Budowa Portu Państwowego w Šventoji oraz pogłębienie przestrzeni morskiej 
Utworzenie Centrum Logistycznego w Kłajpedzie 

Jachting i przystanie(konstrukcja 
łodzi rekreacyjnych) 

Turystyka przybrzeżna 

Regionalny 

Strategia 
regionalnej 
innowacji w 

województwie 
Warmińsko-
mazurskim 
2011-2020 

Budowa kapitału socjalnego oraz silnej kultury innowacji  
Transformacja gospodarki w kierunku wyspecjalizowanych produktów oraz 

usług opartych na wiedzy ( knowledge-based?) 
Rozwój kreatywnego kapitału ludzkiego 

Poprawa instytucjonalnego systemu innowacji 

Jachting i przystanie 
(konstrukcja łodzi 

rekreacyjnych) 

Turystyka przybrzeżna 

Regionalny 

Strategia 
rozwoju 
regionu 

Zachodniopom
orskiego 

Wzmocnienie innowacyjności oraz wydajności gospodarki  
Wzmocnienie aktywności inwestycyjnych w regionie 

Wzmocnienie przestrzennej konkurencyjności regionu 
Utrzymanie i ochrona wartości ekologicznych oraz mądre zarządzanie 

źródłami 
Rozwój otwartego oraz konkurencyjnego społeczeństwa  

Wzmocnienie spójności społecznej oraz tożsamości regionalnej  

Morska energetyka wiatrowa 
Budownictwo i naprawa 

statków (wyłączając 
łodzie rekreacyjne) 

Jachting i przystanie 
(konstrukcja łodzi 

rekreacyjnych) 

Ochrona siedlisk/ Morska 
akwakultura/ 

Monitoring środowiska 

Turystyka przybrzeżna 

Regionalny 

Strategia 
rozwoju 

gospodarki 
morskiej 

województwa 
Zachodniopom

orskiego do 
2015 

Utworzenie Centralnego Europejskiego Korytarza Transportu (CETC) 
Poprawa konkurencyjności portów poprzez inwestycje i zmiany w strukturach 

organizacyjnych i prawnych 
Rozwój zrównoważonego, dostępnego oraz zintegrowanego systemu 

transportu w województwie Zachodniopomorskim 
Bardziej dynamiczny rozwój małych portów 

Poprawa konkurencyjnej pozycji stoczni 
Ułatwienie transportu morskiego 

Budownictwo i naprawa 
statków (wyłączając 
łodzie rekreacyjne) 

Ropa i gaz offshore 

Jachting i przystanie 
(konstrukcja łodzi 

rekreacyjnych) 

Ochrona siedlisk/ Morska 
akwakultura/ 

Monitoring środowiska 

Turystyka przybrzeżna 

Regionalny 

Strategia 
rozwoju 

turystyki w 
województwie 
Zachodniopom

orskim do 
2015 

Rozwój produktów turystycznych 
Zachodniopomorskie jako marka (Branded Western Pomerania ?) 

Rozwijanie zasobów ludzkich 
Rozwój przestrzeni turystycznej 

Marketing i informacja 
Wsparcie instytucji 

Jachting i przystanie (budowa 
łodzi rekreacyjnych) 

Turystyka przybrzeżna 

Regionalny 

Regionalna 
strategia 

innowacji w 
województwie 
Zachodniopom

orskim w 
2011-2020 

Stymulacja kreatywności, przedsiębiorczości oraz innowacyjnych postaw w 
społeczeństwie 

Wzmocnienie pozycji innowacji pracowniczej i managerskiej, poprawa salda 
migracji kadry gospodarki opartej na wiedzy (improved net migration 

of staff knowledge-based economy???) 
Identyfikacja ekspertyzy regionalnej z największym potencjałem na wzrost  

Utworzenie współpracy, kompetencji oraz infrastruktury wokół rozpoznanych 
dziedzin specjalizacji regionalnej 

Wzmocnienie instytucji zaangażowanych w proces innowacji oraz transferu 
technologii 

 
 
 
 
 

Morska energetyka wiatrowa 
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Tabela nr 13 – Najbardziej znaczące oraz obiecujące MDG i ich powiązania z obszarami zainteresowania 
niebieskiego wzrostu (u góry)/Obszary zainteresowania niebieskiego wzrostu i ich cele 

 

Najbardziej znaczące i obiecujące morskie działalności gospodarcze Obszar zainteresowania niebieskiego wzrostu 

Morska energetyka wiatrowa 
Niebieska energia 
Akwakultura 

Budownictwo i naprawa statków (wyłączając łodzie rekreacyjne) Niebieska energia 
Turystyka przybrzeżna Turystyka morska, przybrzeżna i promowa 
Ropa i gaz offshore Zasoby morskie i minerałowe 
Jachting i przystanie(konstrukcja łodzi rekreacyjnych)  Turystyka morska, przybrzeżna i promowa 

Ochrona siedlisk/ Morska akwakultura/ Monitoring środowiska  
Akwakultura 
Turystyka morska, przybrzeżna i promowa 

Wzmocnienie instytucji badawczo-rozwojowych oraz współpraca zespołów 
badawczych 

Wdrożenie projektów pilotażowych skierowanych na absorpcję innowacji 
Rozwój współpracy w klastrach oraz w innych relacjach 

Wykorzystanie inwestycji zewnętrznych jako narzędzia dla rozwoju 
regionalnego 

Ropa i gaz offshore 

Regionalny 

 
Strategia 
rozwoju 
regionu 

Pomorza 2020 

Współczesna gospodarka 
Aktywni obywatele 

Atrakcyjna przestrzeń 

Morska energetyka wiatrowa 
Ropa i gaz offshore 

Jachting i przystanie (budowa 
łodzi rekreacyjnych) 

Ochrona siedlisk/ Morska 
akwakultura/ 

Monitoring środowiska 

Turystyka przybrzeżna 

Regionalny 

Regionalna 
strategia 
rozwoju 
sektora 

energetyczneg
o na Pomorzu 

2007-2025 

Zapewnienie nieprzerwanej produkcji oraz zapasów energii w ilościach 
zaspokajających potrzeby grzewcze 

Rozwój oraz wdrożenie programów zawierających środki pomiaru 
termoizolacji ( measures of thermo-insulation?) 

Zapewnienie najniższych kosztów produkcji, przesyłu oraz dystrybucji energii 
Mądre wykorzystanie zapasów energii cieplnej w miejskich systemach 

cieplnych 
Możliwości dokonywania wyboru z różnorodnych typów energii przez 

użytkowników 
Ograniczenie szkodliwego wpływu źródeł energii na środowisko 

Zapewnienie warunków ograniczających konsumpcję paliw 
konwencjonalnych 

Zrównoważenie balansu energetycznego regionu 

Ropa i gaz offshore 

Regionalny 

Strategia 
rozwoju 

turystycznego 
w 

województwie 
Pomorskim na 
lata 2004-2013 

Rozwój partnerstwa oraz współpracy by wypracować spójny system 
zarządzania 

Rozwój i modernizacja infrastruktury oraz poprawa transportu dla celów 
turystycznych 

Rozwój markowych produktów turystycznych 
Rozwój oraz wdrożenie pomysłu na monitorowanie rynku 

turystycznego 
Rozwój spójnej promocji oraz zintegrowanego systemu informacji 

turystycznej 
Rozwój kapitału zasobów ludzkich opartego na wiedzy oraz ducha 

przedsiębiorczości, opartego na polepszaniu jakości usług 
turystycznych 

 
 

Jachting i przystanie (budowa 
łodzi rekreacyjnych) 

 
 

Turystyka przybrzeżna 

Regionalny 

Regionalna 
strategia 
innowacji w 
województwie 
Pomorskim 

Zapewnienie konsensusu oraz partnerstwa dla rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego oraz innowacji w regionie 

Rozwój kultury innowacji oraz edukacji nastawionej na innowację 
Wsparcie rozwoju terenów około trójmiejskich przez innowację 

Wsparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw poprzez bardziej 
intensywne wykorzystanie potencjału innowacyjnego aglomeracji 

trójmiejskiej 

Budownictwo i naprawa 
statków (wyłączając 
łodzie rekreacyjne) 

Ochrona siedlisk 
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Cele niebieskiego wzrostu 

Niebieska energia:  

Zwiększenie wydajności plonów europejskich źródeł energii 
Zminimalizowanie wymagań sektora energetycznego odnośnie zagospodarowania 
przestrzennego 

Redukcja europejskiej emisji dwutlenku węgla 

Akwakultura:  

Wkład w ogólną poprawę diety oraz towar lepszej jakości 

Zróżnicowanie działań przybrzeżnych społeczności  

Zachowanie zrównoważonej akwakultury zasobów rybnych 

Promocja akwakultury opartej na wiążących strategicznie wytycznych i wieloletnich strategiach 
krajowych, a co za tym idzie wymiana najlepszych praktyk 

Turystyka morska, przybrzeżna i promowa:  

Zdrowe środowisko 

Wzrost potencjału wzrostowego aktywności 

Wzrost atrakcyjności regionów przybrzeżnych 

Zasoby morskie i minerałowe: 
Postępy w technologii 

Bezpieczeństwo dostaw 

Błękitna biotechnologia (blue 
technology??):  

Dostawca produktów rynku masowego 

Wyspecjalizowane produkty o wysokiej wartości dodanej  

Cele niebieskiego wzrostu 
Priorytety Regionalnej Strategii 
Innowacji 

Niebieska energia:  

Zwiększenie wydajności plonów europejskich źródeł energii Niebieska energia:  

Zminimalizowanie wymagań sektora energetycznego 
odnośnie zagospodarowania przestrzennego  

Redukcja europejskiej emisji dwutlenku węgla  

Akwakultura:  

Wkład w ogólną poprawę diety oraz towar lepszej jakości  Akwakultura:  

Zróżnicowanie działań przybrzeżnych społeczności   
Zachowanie zrównoważonej (sustainable) akwakultury 
zasobów rybnych  
Promocja akwakultury opartej na wiążących strategicznie 
wytycznych i wieloletnich strategiach krajowych, a co za 
tym idzie wymiana najlepszych praktyk 

 

Turystyka morska, przybrzeżna i 
promowa:  

Zdrowe środowisko 
Turystyka morska, przybrzeżna i 
promowa:  

Wzrost potencjału wzrostowego aktywności  
Wzrost atrakcyjności regionów przybrzeżnych  

Zasoby morskie i minerałowe: 
Postępy w technologii Zasoby morskie i minerałowe: 

Bezpieczeństwo dostaw  

Błękitna biotechnologia 
Dostawca produktów rynku masowego Błękitna biotechnologia 

Wyspecjalizowane produkty o wysokiej wartości dodanej   

Tabela 14 - Najbardziej znaczące oraz obiecujące MDG i ich powiązania ze Strategiami Inteligentnej 
Specjalizacji 

Najbardziej odopowiednie I obiecujące morskie działalności 
gospodarcze 

Strategie Inteligentnej Specjalizacji 

Morska energetyka wiatrowa 

Klastry 
Biznesowe środowiska sprzyjające rozwojowi innowacji (dla małych i 
średnich przedsiębiorstw) 

Infrastruktura badawcza, centra kompetencyjne oraz parki naukowe 

Współpraca uniwersytetów z przedsiębiorstwami 

Agenda cyfrowa 

Internacjonalizacja 

Zielony wzrost 

Budownictwo i naprawa statków (wyłączając łodzie rekreacyjne) 

Klastry 
Współpraca uniwersytetów z przedsiębiorstwami 

Internacjonalizacja 

Zielony wzrost  
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Turystyka przybrzeżna 
Klastry 
Internacjonalizacja 

Ropa i gaz offshore 

Klastry 
Współpraca uniwersytetów z przedsiębiorstwami 

Kluczowe technologie (KET) 

Jachting i przystanie(konstrukcja łodzi rekreacyjnych)  

Klastry 
Biznesowe środowiska sprzyjające rozwojowi innowacji (dla małych i 
średnich przedsiębiorstw) 

Kreatywne oraz kulturowe gałęzie przemysłu 

Internacjonalizacja 

Innowacyjne zaopatrzenie publiczne 

Ochrona siedlisk/ Morska akwakultura/ Monitoring środowiska  

Klastry 
Biznesowe środowiska sprzyjające rozwojowi innowacji (dla małych i 
średnich przedsiębiorstw) 

Infrastruktura badawcza, centra kompetencyjne oraz parki naukowe 

Współpraca uniwersytetów z przedsiębiorstwami 

Kluczowe technologie (KET) 

Kreatywne oraz kulturowe gałęzie przemysłu 

Finansowe narzędzia inżynierskie 

Innowacyjne zaopatrzenie publiczne 

Zielony wzrost  

Innowacja społeczna 

 

8. Podsumowanie głównych wyników analizy 
 
Debata na temat inteligentnych specjalizacji w nadmorskich regionach Polski dopiero się 
rozpoczęła. Najbardziej zaawansowane w tej dyskusji jest województwo warmińsko-
mazurskie, a także pomorskie, podczas gdy województwo zachodniopomorskie jest dopiero 
na początku tego procesu.  
Dyskusja skupia się raczej na mechanizmach wspierania rozwoju „inteligentnych sektorów 
i działań” niż na wspieraniu wcześniej wybranych gałęzi. Celem jest stworzenie elastycznego 
systemu, reagujący na światowe i zewnętrzne zmiany i impulsy, więc uwaga skupia się raczej 
na architekturze systemu i stworzeniu odpowiednich mechanizmów (instytucjonalnych  
i finansowych) prowadzących do inteligentnej specjalizacji. 
Jeśli zakres specjalizacji jest w ogóle opisany w dokumentach jest to zrobione bardzo 
ogólnie, np. w przypadku Warmii i Mazur profil inteligentnej specjalizacji regionu był oparty 
na trzech filarach: oszczędności wody, wysokiej jakości żywności oraz przemyśle drzewnym i 
meblowym, a także na kilku zagadnień przekrojowych, takich jak ICT, inżynieria finansowa, 
logistyka, bezpieczeństwo i ochrona oraz ostatecznie promocja i marketing. 
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