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Hanna Klimek*

Konkurencyjno�æ polskich portów morskich
na ba³tyckim rynku us³ug portowych

W ostatnim æwieræwieczu w zasadniczy sposób zmieni³y siê warunki funkcjo-
nowania portów morskich na ca³ym �wiecie. Na ten fakt niew¹tpliwie wp³ynê³y:
globalizacja �wiatowej gospodarki, procesy integracyjne w �wiatowym handlu
i transporcie, rozwój l¹dowo-morskich ³añcuchów transportowych (jako elemen-
tów ³añcuchów i sieci dostaw), rozwój konteneryzacji i multimodalizmu, zasto-
sowanie koncepcji logistycznej w transporcie, wzrastaj¹ca konkurencja na rynku
us³ug transportowych, a tak¿e utrzymywanie siê rynku konsumenta. Wzrost kon-
kurencji zmusza wszystkie podmioty gospodarcze do podnoszenia jako�ci wy-
twarzanych produktów (zarówno dóbr, jak i us³ug), dywersyfikacji dzia³alno�ci,
poprawy efektywno�ci gospodarowania, jak równie¿ do stosowania okre�lonych
standardów rozwi¹zañ w sferze zarz¹dzania i w sferze dzia³alno�ci gospodarczej.

Globalizacja konkurencji powoduje, ¿e warunkami podnoszenia konkuren-
cyjno�ci przedsiêbiorstw staj¹ siê obecnie:

� tempo tworzenia i wprowadzania na rynek globalny nowych, atrakcyjnych pro-
duktów,

� wytwarzanie tych produktów w �klasie �wiatowej� i natychmiastowe dostoso-
wywanie oferty do popytu,

� stosowanie globalnego marketingu, zapewniaj¹cego najwy¿sz¹ satysfakcjê na-
bywców,

� zdolno�æ do wysokiej akumulacji finansowej (pozwalaj¹cej gromadziæ �rodki
niezbêdne do tworzenia i sprzeda¿y nowych generacji produktów) oraz kon-
centrowanie siê na dzia³aniach o najwy¿szej warto�ci dodanej1.

* Dr Hanna Klimek, Gdañska Wy¿sza Szko³a Humanistyczna, ul. Biskupia 24b, 80-875 Gdañsk,
e-mail: seatrade@panda.bg.univ.gda.pl, h_klimek@gnu.univ.gda.pl.

1 M. J. Stankiewicz, Konkurencyjno�æ przedsiêbiorstwa. Budowanie konkurencyjno�ci przed-
siêbiorstwa w warunkach globalizacji. Toruñ 2002, s. 74.
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A zatem porty morskie, podobnie jak pozosta³e podmioty gospodarcze, aby
osi¹gn¹æ sukces, musz¹ budowaæ swoj¹ konkurencyjno�æ2.

Tendencje na wspó³czesnym rynku us³ug portowych

Wspó³czesny rynek us³ug portowych podlega ró¿norodnym zmianom3, sty-
mulowanym przez jego otoczenie. Nale¿y bowiem pamiêtaæ, ¿e o�rodki poda¿o-
we na tym rynku, a wiêc porty morskie, stanowi¹ dzi� rozleg³e przestrzennie
obiekty infrastrukturalne, na bazie których tworzone s¹ i funkcjonuj¹ ró¿norodne
formy dzia³alno�ci produkcyjnej, prowadzonej na ogó³ przez liczne podmioty
gospodarcze4. Zakres ich aktywno�ci wykracza jednak poza charakter transporto-
wy, co sprawia, ¿e porty staj¹ siê dynamicznymi centrami wytwórczymi o ró¿no-
rodnych funkcjach i powi¹zaniach przestrzennych. Jako obiekty transportowo-
-produkcyjne, funkcjonuj¹ce w sferze cyrkulacji towarów, pozostaj¹ one w ró¿-
norodnych wzajemnych relacjach z otoczeniem. Relacje te dotycz¹5:

� uk³adów rynkowych, w których aspekty funkcjonalne i rzeczowo-produkcyjne
wystêpuj¹ z najwiêksz¹ si³¹, przejawiaj¹c siê zarówno na rynkach us³ug, jak
i na rynkach towarowych, pracy oraz pieniê¿nych,

� uk³adów przestrzenno-gospodarczych, wystêpuj¹cych w relacjach porty mor-
skie � miasta portowe � regiony � kraj � otoczenie miêdzynarodowe.

Schematyczny uk³ad powi¹zañ portu morskiego z otoczeniem przedstawia
rysunek 1.

Otoczenie ka¿dego portu morskiego charakteryzuj¹ trzy najwa¿niejsze sfery:
zaplecze gospodarcze, potrzeby konsumentów us³ug portowych oraz konkurenci.
W ka¿dej z tych sfer wystêpuj¹ zmiany w istotny sposób wp³ywaj¹ce na funkcjo-
nowanie portów morskich6. Szczególnie wa¿ne i widoczne zmiany dotycz¹ za-
plecza portów. Polegaj¹ one na kurczeniu siê lub ca³kowitym zaniku zaplecza
bezspornego, które dawniej niejako w sposób naturalny przypisane by³o ka¿de-

2 H. Klimek, T. Nowosielski, Konkurencyjno�æ przedsiêbiorstw polskiego transportu morskie-
go. [W:] Ekonomika transportu. Pod red. K. Sza³uckiego. Wroc³aw 2003, s. 52.

3 S¹ one nastêpstwem wahañ wywo³anych przez czynniki o charakterze strukturalnym, ko-
niunkturalnym lub sezonowym, zmieniaj¹cym relacje popytu i poda¿y na rynku us³ug portowych.
A. Grzelakowski, Konkurencja miêdzyportowa. �Budownictwo Okrêtowe i Gospodarka Morska�
1997, nr 2.

4 A. S. Grzelakowski, Korzy�ci i koszty zewnêtrzne funkcjonowania i rozwoju portów morskich.
Analiza skutków ich oddzia³ywania na otoczenie (aspekty metodologiczne). [W:] Wp³yw portów
morskich na funkcjonowanie i rozwój otoczenia. Pr. zbior. pod red. nauk. K. Chwesiuka. Szczecin
2005, s. 83.

5 Tam¿e, s. 84.
6 S. Szwankowski, Funkcjonowanie i rozwój portów morskich. Gdañsk 2000, s. 112.
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mu portowi ze wzglêdu na odleg³o�ci przestrzenne, czasowe lub kosztowe, �dzie-
l¹ce� punkty nadania i odbioru ³adunków pomiêdzy s¹siednie porty7. Obecnie
gestorzy ³adunków dokonuj¹ wyboru portu w skali ca³ego l¹dowo-morskiego ³añ-
cucha transportowego (którego port jest tylko elementem sk³adowym) i na pod-
stawie kryteriów jako�ciowych, a nie tradycyjnych kryteriów ró¿nych odleg³o�ci
przestrzennych, czasowych czy kosztowych. Ograniczaniu zaplecza bezsporne-
go towarzyszy poszerzanie siê zaplecza spornego (potencjalnego), czyli obszaru
pozostaj¹cego w sferze oddzia³ywania ró¿nych portów morskich, z których ka¿-
dy musi bardzo aktywnie zabiegaæ o ³adunki w warunkach rosn¹cej konkurencji.
Nawet miasta portowe oraz regiony portowe, a zatem obszary po³o¿one najbli¿ej
portu, przestaj¹ nale¿eæ do strefy bezpo�redniego ci¹¿enia do portu, wybieraj¹c
dla swoich ³adunków odleg³e porty dystrybucyjne.

Poszerzanie siê zaplecza spornego powoduje rozszerzanie siê obszaru, z któ-
rego ka¿dy port mo¿e akwirowaæ ³adunki, wykorzystuj¹c swoje �mocne strony�

Rys. 1. Uk³ad powi¹zañ portów morskich z otoczeniem w ujêciu schematycznym

�ród³o: A. S. Grzelakowski, Korzy�ci i koszty zewnêtrzne funkcjonowania i rozwoju portów mor-
skich. Analiza skutków ich oddzia³ywania na otoczenia (aspekty metodologiczne). [W:] Wp³yw
portów morskich na funkcjonowanie i rozwój otoczenia. Pr. zbior. pod red. nauk. K. Chwesiuka.
Szczecin 2005, s. 84.

7 Dawniej ka¿dy port mia³ zazwyczaj swoj¹ w³asn¹ grupê klientów, których dzia³alno�æ zloka-
lizowana by³a w pobli¿u tego portu i którzy pozostawali poza zasiêgiem oddzia³ywania innych
portów.
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(po³o¿enie geograficzne, nowoczesne rozwi¹zania techniczne i technologiczne,
jako�æ us³ug, sprawne po³¹czenia z zapleczem i przedpolem). Okazuje siê jednak,
i¿ � wobec silnej walki konkurencyjnej na tym obszarze � pozyskanie ³adunków
staje siê zadaniem coraz trudniejszym8.

Kolejn¹ charakterystyczn¹ cech¹ wspó³czesnego rynku us³ug portowych jest
niew¹tpliwie fakt, ¿e straci³o sens dzielenie zaplecza portu na krajowe i tranzyto-
we (pozostaj¹ce poza granicami administracyjnymi pañstwa, w którym znajduje
siê ten port). Akwizycja ³adunków z obu segmentów zaplecza dokonywana jest
obecnie na podstawie jednakowych kryteriów. Przyczyni³o siê do tego usuwanie
barier politycznych i ekonomicznych, a tak¿e rozwój systemu transportu l¹dowe-
go na poszczególnych kontynentach oraz miêdzynarodowa integracja gospodar-
cza i transportowa.

Czynniki konkurencyjno�ci portów morskich

Konkurencyjno�æ nale¿y do najczê�ciej wymienianych obecnie zagadnieñ
gospodarczych, stanowi¹c przedmiot licznych badañ i analiz. Wspó³czesn¹ go-
spodarkê �wiatow¹ charakteryzuje bardzo wysoki poziom technologii produkcji
dóbr i us³ug, a rynki dóbr konsumpcyjnych i inwestycyjnych oraz rynki us³ug
maj¹ na ogó³ charakter rynków konsumenta. Sytuacja taka wymusi³a na podmio-
tach gospodarczych zmiany w postrzeganiu zjawiska wzajemnej rywalizacji
o klienta. Narastaj¹ca walka o klienta i o utrzymanie siê na rynku zdynamizowa³a
dzia³ania przedsiêbiorstw, prowadz¹c do intensyfikacji gospodarowania zasoba-
mi ekonomicznymi oraz modyfikacji systemów organizacji i zarz¹dzania. Zmia-
ny wprowadzane w zakresie gospodarowania w podmiotach gospodarczych mia-
³y na celu podniesienie ich konkurencyjno�ci.

Konkurencyjno�æ jest zjawiskiem relatywnym i wielop³aszczyznowym, co
powoduje, ¿e trudno je jednoznacznie zdefiniowaæ9. Mo¿e ona charakteryzowaæ
pojedyncze produkty, przedsiêbiorstwa, bran¿e gospodarki, regiony, a nawet ca³e
gospodarki narodowe poszczególnych krajów. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e jest
cech¹ relatywn¹, a zatem jej istnienie zak³ada wystêpowanie relacji ³¹cz¹cej dany
�obiekt� (produkt, przedsiêbiorstwo, bran¿ê gospodarki, region, gospodarkê na-
rodow¹) z jakim� innym �obiektem�, aby mo¿liwe by³o porównanie. Badanie
(ustalanie) konkurencyjno�ci danego obiektu oznacza stwierdzenie, czy jest on

8 S. Szwankowski, Konkurencja w dzia³alno�ci portów morskich. [W:] Konkurencyjno�æ trans-
portu morskiego Polski. �Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdañskiego Ekonomika Transportu
Morskiego� Gdañsk 1999, s. 51.

9 W literaturze przedmiotu napotykamy wiele ró¿norodnych definicji konkurencyjno�ci. Sze-
rzej na ten temat:  J. Stefaniak, J. Kuczewska, Aspekty teoretyczne � determinanty i dylematy kon-
kurencyjno�ci. [W:] Konkurencyjno�æ a wyzwania wspó³czesnej gospodarki. Materia³y konferen-
cyjne przygotowane przez Klub M³odego Ekonomisty przy PTE w Gdañsku. Gdañsk 2001, s. 7�17.
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tak samo, bardziej lub mniej konkurencyjny ni¿ inne obiekty, stanowi¹ce dla nie-
go punkt odniesienia10.

Konkurencyjno�æ to w³a�ciwo�æ, któr¹ mo¿na uznaæ za optymalne kryterium
wszechstronnej oceny przedsiêbiorstwa. Mo¿na j¹ zdefiniowaæ jako zdolno�æ przed-
siêbiorstwa do ci¹g³ego kreowania tendencji rozwojowej, wzrostu produktywno�ci
oraz skutecznego rozwijania rynków zbytu w warunkach oferowania przez konku-
rentów nowych, lepszych i tañszych produktów (dóbr lub/i us³ug)11. Inaczej ujmu-
j¹c, jest to zdolno�æ przedsiêbiorstwa do sprawnego osi¹gania celów na rynkowej
arenie konkurencji12. A zatem ustalanie i porównywanie konkurencyjno�ci mo¿li-
we jest wy³¹cznie w sytuacji, gdy na rynku wystêpuje konkurencja.

Wspó³czesna konkurencja ma wymiar globalny, co nale¿y do najwa¿niejszych
i najbardziej widocznych nastêpstw (ale i przejawów) globalizacji. W�ród przeja-
wów globalizacji to w³a�nie globalizacja konkurencji jest zjawiskiem najbardziej
odczuwanym przez przedsiêbiorstwo13. Skoro konkurencja wystêpuje wtedy, gdy
przedsiêbiorstwa, d¹¿¹c do osi¹gniêcia swoich celów, musz¹ ze sob¹ rywalizo-
waæ, to w swoich d¹¿eniach musz¹ one uwzglêdniaæ � obok uwarunkowañ we-
wn¹trzorganizacyjnych � tak¿e uwarunkowania zewnêtrzne, a zw³aszcza te, któ-
re zmieniaj¹ warunki konkurowania. Czynnikiem w sposób szczególny (ze wzglê-
du na liczbê i rozmiary jego skutków) oddzia³uj¹cym na warunki funkcjonowa-
nia i konkurowania przedsiêbiorstw jest w³a�nie globalizacja. M. J. Stankiewicz
wymienia najwa¿niejsze przejawy i zarazem efekty globalizacji, prowadz¹ce do
�uwolnienia rynku ponad granicami� i niwelowania ograniczeñ konkurencji14:

� upowszechnianie siê gospodarki rynkowej i postêpuj¹ca deregulacja gospodarki,
� otwarcie na rynki �wiatowe,
� coraz mniejsze ograniczenia miêdzynarodowych przep³ywów towarów i us³ug,
� eliminowanie ograniczeñ w przep³ywie kapita³u,
� eliminowanie ograniczeñ w przep³ywie ludzi,
� rozwój rynków finansowych (i rozwój ich narzêdzi),
� przyci¹ganie inwestorów zagranicznych i wzrost bezpo�rednich inwestycji za-

granicznych,
� rosn¹ca obligatoryjno�æ miêdzynarodowych standardów wspó³pracy,
� ujednolicanie wzorców konsumpcji i stylów ¿ycia,

10 Szerzej na ten temat H. Adamkiewicz, Uwarunkowania konkurencyjno�ci przedsiêbiorstw
w gospodarce rynkowej. Gdynia 1999.

11 Tam¿e, s. 331.
12 Sprawno�æ osi¹gania celów oznacza ³¹czne wystêpowanie trzech g³ównych postaci sprawne-

go dzia³ania, tj. skuteczno�ci, korzystno�ci i ekonomiczno�ci. Natomiast arena konkurencji ozna-
cza przestrzeñ, w której zachodzi konkurencja miêdzy okre�lonymi podmiotami. M. J. Stankie-
wicz, dz. cyt., s. 36.

13 Tam¿e, s. 61.
14 M. J. Stankiewicz, dz. cyt., s. 66�67.
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� rozwój i rozprzestrzenianie siê nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych
i informatycznych,

� wzrost szybko�ci i zanikanie barier przep³ywu informacji,
� rozwój, rozprzestrzenianie siê i upowszechnianie nowoczesnych technologii

produkcji,
� rozwój i upowszechnianie siê nowych produktów (wraz ze skracaniem siê cy-

klów ich ¿ycia),
� rozwój i upowszechnianie siê nowoczesnych systemów wspomagania zarz¹dzania,
� rozwój i upowszechnianie siê nowoczesnych systemów transportowych,
� koncentracja kapita³u w skali �wiatowej,
� rozwój i upowszechnianie siê nowych koncepcji zarz¹dzania,
� rosn¹ca obligatoryjno�æ miêdzynarodowych standardów jako�ci produktów,
� wzrost znaczenia stosowania standaryzowanych procedur zarz¹dzania jako�ci¹,
� wzrost obligatoryjnych wymagañ dotycz¹cych ochrony �rodowiska naturalnego.

Wymienione fakty spowodowa³y pojawienie siê �nowego krajobrazu konku-
rencyjnego�15, w którym musz¹ siê odnale�æ przedsiêbiorstwa. Sytuacja ta wy-
maga od wszystkich przedsiêbiorstw odpowiednich reakcji, a w szczególno�ci
kszta³towania struktury przedsiêbiorstwa w formie elastycznej sieci elementów
wspó³pracuj¹cych i koordynowanych w szerokiej przestrzeni16, wykszta³cenia
systemów uczenia siê17 oraz budowy potencja³u do strategicznych odpowiedzi na
sytuacje zewnêtrzne (w otoczeniu).

Na rynkach us³ug portowych mamy obecnie do czynienia ze stale zaostrzaj¹c¹
siê konkurencj¹18. Mo¿e ona przybieraæ ró¿ne formy i dotyczyæ zarówno portów
morskich jako ca³o�ci, jak i przedsiêbiorstw eksploatacyjnych dzia³aj¹cych w por-
tach19. Mo¿na wyró¿niæ sze�æ p³aszczyzn (rodzajów) konkurencji20:

15 Tam¿e, s. 68.
16 Przyk³adem tego typu dzia³añ s¹ przedsiêbiorstwa wirtualne.
17 Zmienno�æ otoczenia powinna wyzwalaæ w przedsiêbiorstwach zdolno�æ uczenia siê na pod-

stawie nowych do�wiadczeñ. Ta zdolno�æ uczenia siê oznacza umiejêtno�æ przekszta³cenia danych
pochodz¹cych z badañ rynkowych i marketingowych w informacje niezbêdne do podejmowania
trafnych decyzji i odpowiednich zachowañ wobec zmieniaj¹cego siê (konkurencyjnego) otocze-
nia. A zatem uczenie siê i umiejêtne zarz¹dzanie wiedz¹ ma s³u¿yæ osi¹ganiu celów przedsiêbior-
stwa, wtedy gdy rywalizuje ono z innymi przedsiêbiorstwami. Koncepcja organizacji ucz¹cej siê,
bazuj¹cej na wiedzy, siêgaj¹ca do najg³êbszych �róde³ konkurencyjno�ci przedsiêbiorstwa, opiera
siê na za³o¿eniu, ¿e wiedza i umiejêtno�ci jej wykorzystania stanowi¹ kluczowe �ród³o przewagi
konkurencyjnej oraz ¿e skuteczne uczenie siê organizacji wymaga gruntownej przebudowy jej
struktury i systemów. Z. Pier�cionek, �ród³a rynkowej przewagi konkurencyjnej przedsiêbiorstwa.
�Przegl¹d Organizacji� 2005, nr 10.

18 K. Luks, Tendencje zmian funkcji portów morskich a otoczenie. [W:] Wp³yw portów mor-
skich..., dz. cyt., s. 248.

19 Oczywi�cie problem konkurencji w znacznie mniejszej mierze dotyczy portów, które s¹ jedy-
nymi w danym kraju (np. Colombo na Sri Lance, Mombasa w Kenii).

20 S. Szwankowski, Funkcjonowanie..., dz. cyt., s. 119.
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1. pomiêdzy grupami portów ró¿nych stref (obszarów), np. pomiêdzy portami
po³udnia i pó³nocy Europy lub zachodniego i wschodniego wybrze¿a Ameryki
Pó³nocnej,

2. pomiêdzy portami ró¿nych krajów,
3. pomiêdzy poszczególnymi portami tego samego kraju,
4. pomiêdzy przedsiêbiorstwami dzia³aj¹cymi w ró¿nych portach,
5. pomiêdzy przedsiêbiorstwami zajmuj¹cymi siê eksploatacj¹ w obrêbie jedne-

go portu (w warunkach silnej konkurencji zewnêtrznej konkurencja wewn¹trz-
portowa mo¿e znacznie os³abiæ pozycjê ca³ego portu na rynku us³ug porto-
wych, natomiast w warunkach ograniczonej konkurencji zewnêtrznej taka kon-
kurencja wewnêtrzna jest jak najbardziej wskazana),

6. pomiêdzy portami morskimi a innymi ga³êziami transportu, oferuj¹cymi mo¿-
liwo�æ alternatywnych tras przewozowych, omijaj¹cych porty morskie.

Podstawowymi zjawiskami wp³ywaj¹cymi w ostatnich latach na pozycjê kon-
kurencyjn¹ ka¿dego portu s¹ zmiany w systemie transportu l¹dowego na zapleczu
oraz dzia³alno�æ spedytorów i operatorów transportu multimodalnego. Okazuje siê,
¿e to w³a�nie spedytorzy i organizatorzy przewozów multimodalnych, posiadaj¹cy
rozleg³¹ wiedzê o mo¿liwo�ciach obs³ugi ³adunków i statków w ró¿nych portach
oraz o mo¿liwo�ciach wykorzystania alternatywnych dróg transportowych, decy-
duj¹ o wyborze tras transportowych, steruj¹c procesem transportowym, a w konse-
kwencji maj¹ wp³yw na ewolucjê transportu miêdzynarodowego21.

Likwidacja barier politycznych i gospodarczych oraz zmiany w otoczeniu
portów Regionu Morza Ba³tyckiego, które rozpoczê³y siê na prze³omie lat osiem-
dziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych XX wieku, pokaza³y, ¿e brak konkurencji na
rynkach us³ug portowych by³ przyczyn¹ s³abo�ci ekonomicznej i zacofania wielu
portów tego regionu22. Okazuje siê, ¿e konkurencja da³a im szansê na poprawê
konkurencyjno�ci i utrzymanie pozycji na ba³tyckim rynku us³ug portowych.

Konkurencyjno�æ jest kszta³towana przez rozmaite czynniki. Mog¹ one mieæ
ró¿ny charakter. Najogólniej czynniki te mo¿na podzieliæ, przyjmuj¹c dwa kry-
teria23:

1. charakter rynkowo�ci:
a) czynniki o charakterze rynkowym:

� wielko�æ oferty rynkowej, czyli liczba produktów oferowanych na rynku,
� cena produktu,
� jako�æ produktu,
� warunki sprzeda¿y produktu,

21 H. Klimek, T. Nowosielski, dz. cyt., s. 54.
22 S. Szwankowski, Funkcjonowanie..., dz. cyt., s. 115.
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b) czynniki o charakterze pozarynkowym:
� postêp techniczny,

2. charakter podejmowanych decyzji:
a) czynniki o charakterze zewnêtrznym (czyli te, na których kszta³towanie przed-

siêbiorstwo ma bardzo ograniczony wp³yw lub nie ma ¿adnego wp³ywu):
� normy techniczne,
� normy prawne,
� normy ekologiczne,
� normy spo³eczne,
� normy etyczne,
� zasady finansowe,
� czynniki ekonomiczne,
� interwencja pañstwa,

b) czynniki o charakterze wewnêtrznym (zwi¹zane z decyzjami podejmowa-
nymi w przedsiêbiorstwie na ró¿nych szczeblach zarz¹dzania i zwi¹zane
z jego zasobami24):
� charakter w³asno�ci przedsiêbiorstwa,
� system organizacji i zarz¹dzania,
� marketing, a w szczególno�ci public relations,
� kwalifikacje pracowników,
� decyzje produkcyjne (dotycz¹ce wielko�ci produkcji, poziomu kosztów

produkcji, jako�ci produktów, wprowadzania nowych produktów, pod-
wy¿szania produktywno�ci).

Poza wymienionymi czynnikami w ka¿dej z grup mo¿na wyró¿niæ jeszcze
wiêcej czynników szczegó³owych. M. Christowa-Dobrowolska wyró¿nia nastê-
puj¹ce czynniki o charakterze wewnêtrznym, które kszta³tuj¹ konkurencyjno�æ
portów morskich25:

� system zarz¹dzania portami,
� system informacyjny portu,
� kwalifikacje pracowników,

23 H. Adamkiewicz, dz. cyt., s. 164.
24 Zasoby obejmuj¹ wszystko to, co znajduje siê w dyspozycji przedsiêbiorstwa i mo¿e wp³y-

waæ na jego funkcjonowanie. Maj¹ one wp³yw na potencja³ konkurencyjno�ci, obejmuj¹cy te zaso-
by, którymi przedsiêbiorstwo powinno dysponowaæ, aby móc wykorzystywaæ je do budowania,
utrzymywania i umacniania swojej konkurencyjno�ci. Zasoby maj¹ charakter materialny (rzeczo-
wy maj¹tek trwa³y, finanse, zapasy) i niematerialny (kompetencje, relacje, systemy funkcjonalne,
postawy, mo¿liwo�ci). M. J. Stankiewicz, dz. cyt., s. 103�105.

25 M. Christowa-Dobrowolska, Miêdzynarodowa konkurencyjno�æ portu na przyk³adzie Rosto-
cku. [W:] Konkurencyjno�æ polskich portów morskich w �wietle integracji z Uni¹ Europejsk¹.
Pr. zbior. pod red. nauk. K. Chwesiuka. Szczecin 2003, s. 51.
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� marketing us³ug portowych,
� potencja³ techniczny portu,
� system koordynacji dzia³añ przedsiêbiorstw uk³adu portowego,
� technika i technologia us³ug,
� system organizacji produkcji,
� koszty produkcji us³ug,
� wachlarz oferowanych us³ug i ich jako�æ,
� polityka taryfowa,
� przekszta³cenia w³asno�ciowe.

Do czynników zewnêtrznych wspomniana autorka zalicza nastêpuj¹ce:

� po³o¿enie geograficzne portu,
� sytuacjê gospodarcz¹ kraju,
� sytuacjê polityczno-spo³eczn¹ kraju,
� system prawny,
� system podatkowy,
� sytuacjê demograficzn¹,
� politykê gospodarcz¹, transportow¹ i morsk¹ pañstwa,
� regionaln¹ politykê transportow¹ i morsk¹,
� wspó³pracê portu z samorz¹dem terytorialnym i administracj¹ morsk¹,
� politykê gospodarcz¹, transportow¹ i morsk¹ ugrupowañ gospodarczych, do któ-

rych nale¿y kraj,
� rozmiary handlu zagranicznego drog¹ morsk¹,
� politykê tranzytow¹ pañstwa w relacjach portowych,
� dostêpno�æ transportow¹ portów,
� rynek inwestycyjny,
� rynek finansowy,
� system subwencji i dotacji pañstwowych dla portów,
� dostêp do funduszy krajowych i zagranicznych,
� rynek kadr,
� system edukacji i doskonalenia zawodowego kadr morskich,
� ochronê �rodowiska morskiego,
� rozleg³o�æ i pojemno�æ rynków us³ug portowych (krajowego i miêdzynarodo-

wego).

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e wystêpuj¹ wzajemne relacje i zale¿no�ci miêdzy wielo-
ma wymienionymi czynnikami. Na pewno wiele z wyszczególnionych czynni-
ków (tj. potencja³ produkcyjny portu, stosowane technologie produkcji, marke-
ting portowy, organizacja i zarz¹dzanie portem i in.) bêdzie decydowa³o o innych
czynnikach, mianowicie o ofercie us³ugowej portu oraz o jako�ci �wiadczonych
us³ug, podobnie jak wiele czynników o charakterze zewnêtrznym bêdzie wp³y-
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wa³o na koszty produkcji us³ug w porcie oraz na ceny tych us³ug (stanowi¹ce
wewnêtrzne czynniki kszta³tuj¹ce konkurencyjno�æ portów). Czynniki o charak-
terze wewnêtrznym mog¹ decydowaæ o mocnych i s³abych stronach ka¿dego portu,
natomiast czynniki o charakterze zewnêtrznym bêd¹ stanowi³y szanse lub zagro-
¿enia funkcjonowania lub/i rozwoju portu.

Wydaje siê, ¿e do najwa¿niejszych czynników decyduj¹cych o konkurencyj-
no�ci ka¿dego portu morskiego mo¿na zaliczyæ26:

� po³o¿enie geograficzne,
� system po³¹czeñ transportowych z zapleczem i przedpolem,
� jako�æ us³ug portowych,
� ceny us³ug portowych,
� telekomunikacjê,
� stabilno�æ spo³eczno-polityczn¹.

Z pewno�ci¹ niebagatelne znaczenie ma te¿ polityka pañstwa wobec portów
morskich, co wi¹¿e siê z okre�leniem ich miejsca w systemie transportowym kra-
ju oraz w gospodarce regionu czy ca³ego kraju27.

Po³o¿enie geograficzne jest zasadniczym i jedynym (spo�ród wymienionych)
naturalnym czynnikiem wp³ywaj¹cym na konkurencyjno�æ portu. Czynnik ten
podnosi konkurencyjno�æ portów zlokalizowanych przy g³ównych szlakach ¿e-
glugowych, w obrêbie lub w pobli¿u du¿ych o�rodków produkcji i/lub konsump-
cji, w miejscach o dogodnych warunkach naturalnych (g³êbokie akweny, os³oniê-
te od dzia³ania wiatrów i fal, z mo¿liwo�ci¹ rozwoju przestrzennego).

Okazuje siê, i¿ w dobie globalizacji transportu (rozwoju ponadnarodowych
sieci transportowych) po³¹czenia transportowe z zapleczem staj¹ siê podstawo-
wym czynnikiem konkurencyjno�ci portów morskich. Dobrze rozwiniêta l¹dowa
infrastruktura transportowa zwiêksza mo¿liwo�ci zabiegania o ³adunki ze strony
portu morskiego. Port posiadaj¹cy dostêp do gêstej sieci sprawnych po³¹czeñ
l¹dowych z rynkiem ci¹¿¹cym wygrywa walkê o ³adunki z portem �wiadcz¹cym
us³ugi podobnej jako�ci, ale takich po³¹czeñ pozbawionym.

Jako�æ us³ug portowych obejmuje zespó³ cech, w�ród których do najwa¿niej-
szych zalicza siê szybko�æ obs³ugi, niezawodno�æ, bezpieczeñstwo, dostêpno�æ,
masowo�æ i bezpo�rednio�æ. Istotnym parametrem jako�ciowym jest tak¿e czêsto-
tliwo�æ po³¹czeñ ¿eglugowych oferowanych przez przewo�ników w danym porcie.

Kolejnym elementem wp³ywaj¹cym na konkurencyjno�æ us³ug portowych s¹
ceny, choæ nie jest to czynnik jednakowo istotny dla wszystkich us³ugobiorców.
Niektóre rodzaje ma³owarto�ciowych ³adunków s¹ bardziej wra¿liwe na zmiany
cen ni¿ na inne cechy us³ug. Natomiast ³adunki szczególnie wysokowarto�ciowe

26 S. Szwankowski, Konkurencja..., dz. cyt., s. 51.
27 Ma to zwi¹zek ze stosowaniem okre�lonych narzêdzi polityki gospodarczej.
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nie s¹ podatne na zmiany cen (istnieje jednak próg ceny akceptowalnej). Wiêk-
szo�æ gestorów ³adunków wysokowarto�ciowych wybiera jednak wysoko wy-
dajne, choæ dro¿sze porty, a nie tañsze, ale oferuj¹ce mniejsz¹ wydajno�æ prze³a-
dunkow¹. Porównanie taryf portów �wiatowych wskazuje, i¿ ró¿nice cen s¹ sto-
sunkowo niewielkie28.

Obecnie coraz wiêkszego znaczenia nabiera system komunikowania siê portu
z klientami i innymi uczestnikami wymiany towarowej drog¹ morsk¹. Coraz trud-
niej jest przyci¹gn¹æ ³adunki, szczególnie skonteneryzowane lub niebezpieczne,
je¿eli nie ma mo¿liwo�ci �ledzenia ich ruchu. Wspó³czesny rynek wymaga szyb-
kich dostaw towarów dostosowanych precyzyjnie do oczekiwañ klientów, a za-
tem niezbêdne staje siê szybkie komunikowanie siê i szybkie zautomatyzowane
przetwarzanie informacji. W³a�ciwym rozwi¹zaniem jest tu elektroniczna wy-
miana danych (EDI), umo¿liwiaj¹ca integracjê wszystkich uczestników miêdzy-
narodowej wymiany towarowej. W portach morskich powstaje bowiem ogromna
liczba ró¿norodnych informacji, które wymagaj¹ przetwarzania i przekazywania
pomiêdzy ró¿nymi podmiotami gospodarczymi. No�nikami tych informacji s¹
dokumenty, których wymiana z u¿yciem tradycyjnych metod poci¹ga za sob¹
wiele ¿mudnych, czasoch³onnych formalno�ci i znaczne koszty.

Rozwój systemów informacyjnych, wspieraj¹cych logistykê w miêdzynaro-
dowym obrocie towarowym, wp³yn¹³ na powstanie koncepcji teleportu29. Tele-
port (telematyka i port) oprócz tradycyjnej funkcji obs³ugi ³adunków i �rodków
transportu odgrywa te¿ rolê globalnego centrum przep³ywu informacji. Za po-
moc¹ sieci informacyjnych jest on po³¹czony ze wszystkimi uczestnikami ob-
rotu portowo-morskiego, co daje im wiele korzy�ci. Takie po³¹czenia wirtualne
umo¿liwiaj¹ osi¹gniêcie wspólnego celu w postaci optymalnej dostawy ³adun-
ku. Najwiêksze porty morskie (III lub IV generacji) realizuj¹ tê koncepcjê w prak-
tyce. Wzrasta te¿ zrozumienie dla nieodzowno�ci i nieuchronno�ci jej zastoso-
wania w portach o znaczeniu regionalnym lub lokalnym, gdzie przeszkodê sta-
nowi¹ koszty. Nale¿y pamiêtaæ, i¿ organizacje wirtualne, skupiaj¹ce porty mor-
skie oraz ich partnerów uczestnicz¹cych w obs³udze handlu miêdzynarodowe-
go realizowanego drog¹ morsk¹, stanowi¹ odpowied� na procesy globalizacji
oraz nasilaj¹cej siê walki konkurencyjnej na miêdzynarodowym rynku us³ug
portowych30.

Kolejnym istotnym czynnikiem konkurencyjno�ci, nad którym w³adze porto-
we niekiedy trac¹ kontrolê, jest stabilno�æ spo³eczno-ekonomiczna. Wi¹¿e siê
ona z ryzykiem, nie zawsze mo¿liwym do przewidzenia czy zmierzenia przez

28 S. Szwankowski, Funkcjonowanie..., dz. cyt., s. 116.
29 L. Kondratowicz, EDI w logistyce transportu. Gdañsk 1999, s. 15�157.
30 H. Klimek, Organizacje wirtualne w l¹dowo-morskich ³añcuchach transportowych. [W:] Za-

stosowanie technik informacyjnych w gospodarce i zarz¹dzanie wiedz¹. Pod red. L. Drelichow-
skiego, A. Januszewskiego i G. Dzie¿y. Bydgoszcz 2003, s. 293.
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klientów. Na przyk³ad strajki, blokady portów, problemy z zapewnieniem bezpie-
czeñstwa ³adunkom i �rodkom transportu, niestabilne standardy jako�ci us³ug czy
op³at portowych mog¹ tworzyæ niekorzystny wizerunek portu, os³abiaj¹c jego
pozycjê konkurencyjn¹. Stabilno�æ spo³eczno-ekonomiczna portu jest czynnikiem
szczególnie istotnym dla statków obs³uguj¹cych nowoczesne linie kontenerowe,
eksploatowanych wed³ug �cis³ych rozk³adów rejsów i ostrych re¿imów czaso-
wych, dla których zak³ócenia w pracy portu s¹ nie do zaakceptowania.

W³a�ciwie spo�ród wszystkich czynników konkurencyjno�ci portów morskich
tylko po³o¿enie geograficzne nie zale¿y od aktywno�ci portu, natomiast nie jest
ono czynnikiem wystarczaj¹cym dla utrzymania wysokiej pozycji konkurencyj-
nej na rynku, je¿eli port nie bêdzie prawid³owo zorganizowany i zarz¹dzany.
W odniesieniu do pozosta³ych czynników port ma mo¿liwo�æ oddzia³ywania w kie-
runku ich poprawy. Wszystkie czynniki konkurencyjno�ci s¹ wa¿ne, ich znacze-
nie nale¿y jednak rozpatrywaæ w skali ca³ych l¹dowo-morskich ³añcuchów trans-
portowych, których porty s¹ elementami. Nale¿y podkre�liæ, i¿ wspó³cze�nie naj-
wa¿niejsze znaczenie maj¹ dwa czynniki: sprawno�æ po³¹czeñ transportowych
z zapleczem oraz jako�æ us³ug portowych. Bezpieczny wprawdzie i oferuj¹cy
szybk¹ obs³ugê port niewiele bêdzie jednak znaczy³ w ³añcuchu transportowym,
w którym jedno z ogniw jest tak zwanym �w¹skim gard³em�. Skoro wszystkie
porty bezpo�rednio lub po�rednio znajduj¹ siê na rynku konkurencyjnym, to mog¹
zmieniaæ swoj¹ pozycjê konkurencyjn¹, poprawiaj¹c jeden lub kilka z wymienio-
nych wcze�niej czynników konkurencyjno�ci. Musz¹ to byæ jednak dzia³ania
poprzedzone wnikliwymi badaniami rynku, przemy�lane i dostosowane do re-
aliów otoczenia portowego, a przede wszystkim dostosowane do wymagañ i ocze-
kiwañ klientów portowych31.

Obecnie najwa¿niejsze dzia³ania zwi¹zane z popraw¹ pozycji konkurencyjnej
portów koncentruj¹ siê na poprawie sprawno�ci i jako�ci us³ug portowych oraz
na poprawie dostêpno�ci do portów od strony zaplecza, jak te¿ od strony przed-
pola. W warunkach postêpuj¹cej globalizacji wszystkich typów rynku (w tym
portowego) uwidaczniaj¹ siê tendencje do kooperacji, tworzenia aliansów w uk³a-
dach poziomych oraz koncentracji kapita³u we wszystkich dziedzinach dzia³al-
no�ci transportowej (na p³aszczy�nie krajowej i miêdzynarodowej). Prowadzi to
do ograniczania konkurencji lub przynajmniej w pewnym zakresie zabezpiecza
przed jej ekonomicznymi skutkami32. Alianse tworzone s¹ pomiêdzy portami
a przewo�nikami morskimi oraz pomiêdzy portami a przewo�nikami l¹dowymi,
a tak¿e miêdzy portowymi przedsiêbiorstwami prze³adunkowo-sk³adowymi (w ob-
rêbie jednego portu, ale równie¿ miêdzy firmami pochodz¹cymi z ró¿nych por-
tów)33. Porty morskie anga¿uj¹ siê tak¿e we wspó³pracê z przewo�nikami l¹do-

31 H. Klimek, T. Nowosielski, dz. cyt., s. 55.
32 S. Szwankowski, Konkurencja..., dz. cyt., s. 57.
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wymi, czego efektem jest uruchamianie nowych wahad³owych po³¹czeñ kolejo-
wych34  lub tworzenie w³asnych terminali l¹dowych na zapleczu spornym, a poza
powi¹zaniami transportowymi porty rozwijaj¹ na zapleczu sieæ w³asnych przed-
stawicielstw i biur promocyjnych. Ekspansja portów dotyczy tak¿e przedpola i po-
lega na tworzeniu fuzji (na zasadach kapita³owych) przedsiêbiorstw portowych
z ¿eglugowymi35.

Do niedawna przewa¿a³ pogl¹d, i¿ stale narastaj¹ca konkurencja pomiêdzy
portami morskimi wyklucza wspó³pracê miêdzy nimi. Do�wiadczenie pokazuje
jednak, ¿e konkurencja co prawda prowadzi do poprawy jako�ci us³ug portowych,
innowacyjno�ci technologii i zarz¹dzania, ale równie¿ do tworzenia nadmiernych
w stosunku do zg³aszanego popytu zdolno�ci produkcyjnych w poszczególnych
portach. Dostrze¿ono potrzebê eliminowania niektórych czynników konkurencji
czy nawet tworzenia aliansów portów36.

Jest to zjawisko charakterystyczne nie tylko dla portów morskich. Okazuje
siê, i¿ jedn¹ z podstawowych cech nowych koncepcji konkurencyjno�ci jest wy-
soka sk³onno�æ przedsiêbiorstw do wspó³pracy37. Wysokie tempo zmian otocze-
nia przedsiêbiorstw, przekszta³canie siê konkurencji z lokalnej i regionalnej w miê-
dzynarodow¹ i globaln¹ powoduje, ¿e przedsiêbiorstwa w swoich zachowaniach
d¹¿¹ do ograniczania konkurencji, do porozumieñ i aliansów38.

Konkurencyjno�æ polskich portów morskich

Oceniaj¹c po³o¿enie geograficzne, jako czynnik konkurencyjno�ci polskich
portów morskich, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e jest ono niekorzystne w porównaniu z naj-
wiêkszymi portami Europy, zlokalizowanymi nad Morzem Pó³nocnym (wrêcz
peryferyjne), natomiast korzystne z punktu widzenia szlaków tranzytowych w re-

33 Liczne przyk³ady tego typu powi¹zañ mo¿na obserwowaæ w portach Europy Zachodniej, ale
równie¿ w Polsce. Na przyk³ad w Rotterdamie funkcjonuje jeden du¿y prze³adowca kontenerów,
natomiast w wyniku fuzji kapita³owej najwiêkszego operatora kontenerowego w Bremie i du¿ego
operatora w Hamburgu powsta³ nowy portowy operator kontenerowy, oferuj¹cy jednakowe warun-
ki obs³ugi w Hamburgu i Bremerhaven.

34 Doskona³ym przyk³adem tego typu dzia³añ jest przedsiêbiorstwo Spedycja Polska �Sped-
cont�, obs³uguj¹ce system kontenerowych poci¹gów blokowych pomiêdzy terminalami na zaple-
czu a Ba³tyckim Terminalem Kontenerowym w porcie gdyñskim, powo³ane przez Port Gdynia
i PEKAES S.A. lub przedsiêwziêcie pod nazw¹ �Polzug�, powo³ane przez PKP, DB i port w Ham-
burgu, którego celem jest dowóz kontenerów z zaplecza spornego (tak¿e z terytorium Polski) do
portu w Hamburgu.

35 Przyk³ad stanowi firma Baltic Container Lines (BCL), obs³uguj¹ca liniê miêdzy Gdyni¹,
Szczecinem, K³ajped¹, Hamburgiem i Bremenhaven, powo³ana przez port w Gdyni, spó³kê POL�
America S.A. oraz C. Hartwig Gdynia S.A.

36 S. Szwankowski, Funkcjonowanie..., dz. cyt., s. 129.
37 Z. Pier�cionek, Koncepcje konkurencyjno�ci przedsiêbiorstwa. �Przegl¹d Organizacji� 2005, nr 9.
38 STRATEGOR. Zarz¹dzanie firm¹. Warszawa 1999, s. 254.
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lacjach pó³noc�po³udnie. Czynnik ten nale¿y rozpatrywaæ równocze�nie z do-
stêpno�ci¹ transportow¹ portów od strony zaplecza, a wiêc uwzglêdniaj¹c linie
transportu l¹dowego prowadz¹ce do portów. Cztery spo�ród europejskich koryta-
rzy transportowych przebiegaj¹ przez Polskê, a w strefie oddzia³ywania koryta-
rza VI znajduj¹ siê porty w Gdañsku i Gdyni. Dotychczasowe postêpy w realiza-
cji inwestycji drogowych i kolejowych dotycz¹cych tego korytarza s¹ niewielkie
i bardzo odbiegaj¹ od potrzeb. Niebagatelne znaczenie dla dalszego funkcjono-
wania i rozwoju polskich portów ma budowa autostrad, gdy¿ dwie z nich maj¹
staæ siê bezpo�rednimi po³¹czeniami tych portów z zapleczem � A1 ma ³¹czyæ
z zapleczem porty wybrze¿a wschodniego39, A3 porty wybrze¿a zachodniego �
i przyczyniæ siê do poprawy ich pozycji konkurencyjnej na krajowym i miêdzy-
narodowym rynku us³ug40, natomiast autostrada A2, biegn¹ca równole¿nikowo,
mo¿e przyczyniæ siê do obni¿enia konkurencyjno�ci wszystkich polskich portów,
je¿eli zostanie wybudowana w pierwszej kolejno�ci41.

Jako�æ us³ug portowych, jako czynnik konkurencyjno�ci, jest stale podnoszo-
na we wszystkich polskich portach. Jest to efekt dzia³alno�ci inwestycyjnej ka¿-
dego z portów. Niestety, negatywnym aspektem boomu inwestycyjnego w pol-
skich portach i braku koordynacji ich rozwoju jest dublowanie siê inwestycji w por-
tach Gdañska i Gdyni, przy jednoczesnym niepe³nym wykorzystaniu ich zdolno-
�ci prze³adunkowych.

Przegl¹d i analiza op³at pobieranych w polskich portach wskazuj¹, i¿ system
taryfowy nie jest jednolity (co ogranicza jego przejrzysto�æ), poziom stawek i po-
jemno�æ poszczególnych op³at s¹ bardzo zró¿nicowane, co czyni je nieporówny-
walnymi w uk³adzie miêdzynarodowym.

Strategie rozwoju zastosowañ technologii informacyjnych w g³ównych pol-
skich portach ró¿ni¹ siê znacznie, co wynika z ró¿norodno�ci obs³ugiwanych
³adunków. Zastosowanie EDI w �rodowiskach portowych �wiata dotyczy g³ównie
obrotu kontenerowego, a zatem port gdyñski (obs³uguj¹cy spo�ród polskich
portów najwiêksz¹ liczbê kontenerów) przewodzi w zastosowaniach nowocze-
snych technologii informacyjnych. Infrastruktura telematyczna portu umo¿li-
wia wymianê informacji ze spedytorami, agentami ¿eglugowymi, armatorami,
gestorami ³adunku, ubezpieczycielami, s³u¿bami celnymi i innymi uczestnika-

39 Po wielu latach oczekiwañ, w dniu 29 lipca 2005 r. rozpoczêto budowê autostrady A1. Na-
reszcie A1. �Porty i Spedycja� 2005, nr 4.

40 Pod koniec stycznia 2005 r. zainaugurowano pracê nad projektem Unii Europejskiej SEB-
Trans-Link, którego celem jest intensyfikacja dzia³añ na rzecz rozwoju korytarza VI. Istotnym
elementem programu jest rozbudowa infrastruktury transportowej, w szczególno�ci budowa auto-
strady A1, a tak¿e modernizacja tras kolejowych oraz morskich po³¹czeñ miêdzy Polsk¹ a Skandy-
nawi¹. Powstanie nowy gdyñski terminal promowy, �Porty i Spedycja� 2005, nr 4.

41 H. Klimek, Autostrady w Polsce � szansa na sukces, czy zagro¿enie dla polskich portów
morskich. [W:] Konkurencyjno�æ transportu morskiego Polski. �Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Gdañskiego Ekonomika Transportu Morskiego� Gdañsk 1999, s. 130.
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mi obrotu portowego. W Szczecinie, �winouj�ciu i Gdañsku zastosowania EDI
i internetu koncentruj¹ siê na monitorowaniu ruchu statków, wymianie doku-
mentów z Urzêdem Celnym Wolnego Obszaru Celnego. W przysz³o�ci zostan¹
rozszerzone o elektroniczne dokumenty transportowe i handlowe. Wszystkie
porty planuj¹ rozwój portali internetowych, spe³niaj¹cych funkcje wirtualnych
rynków, gdzie spotyka³yby siê poda¿ z popytem �rodowiska obrotu towarowe-
go przez porty morskie42.

Stabilno�æ spo³eczno-ekonomiczna, jako czynnik konkurencyjno�ci, jest ob-
ci¹¿ona ryzykiem, które trudno przewidzieæ. Wprawdzie w ostatnich latach nie
zdarza³y siê d³ugotrwa³e strajki pracowników polskich portów, ale nie mo¿na ich
wykluczyæ w przysz³o�ci, zw³aszcza w zwi¹zku z konieczno�ci¹ restrukturyzacji
zatrudnienia.

Rynek us³ug portowych w Regionie Morza Ba³tyckiego

Polskie porty morskie s¹ nieod³¹cznym elementem Regionu Morza Ba³tyc-
kiego (RMB). Morze Ba³tyckie nale¿y do obszarów o najbardziej intensywnym
rozwoju transportu, co jest efektem szybkiego tempa wzrostu PKB krajów ba³-
tyckich oraz rozwoju wymiany handlowej w tym regionie43. Specjali�ci uwa¿aj¹,
i¿ globalizacja i wyzwania gospodarki opartej na wiedzy oraz kapitale ludzkim
zmieni³y w ostatniej dekadzie geografiê rozwoju w Europie. Okaza³o siê, i¿ obok
dotychczas najwa¿niejszej osi rozwojowej, czyli s³ynnego �banana europejskie-
go�, rozci¹gaj¹cego siê od Londynu przez Pary¿, Frankfurt, Mediolan do Rzymu,
oraz �pasa s³oñca�, biegn¹cego wzd³u¿ wybrze¿a Morza �ródziemnego od Tury-
nu po Barcelonê, pojawi³ siê tak zwany biegun nordycki, zdecydowanie najbar-
dziej innowacyjny i przysz³o�ciowy, obejmuj¹cy kraje skandynawskie, a wiêc
zlokalizowany w RMB44. Pañstwa skandynawskie nale¿¹ do liderów innowacyj-
no�ci w skali �wiatowej. A innowacyjno�æ jest powszechnie uwa¿ana za najwiêk-
sz¹ rêkojmiê dynamiki rozwojowej i konkurencyjno�ci. Prognozy dla rozwoju
ca³ego RMB s¹ bardzo optymistyczne i przewiduj¹ 3%�5% wzrostu PKB rocz-
nie, co niew¹tpliwie przyczyni siê do wzrostu wolumenu przewozów ³adunków
transportem morskim na Ba³tyku o 3%�4% rocznie, z szacowanych obecnie
0,5 mld ton do 1 mld ton w 2015 roku45, przewiduje siê bowiem wzrost znaczenia

42 L. Kondratowicz, Dzia³ania promocyjne rozwoju gospodarki elektronicznej w spo³eczno�ci
polskich portów morskich. [W:] Transport morski w gospodarce globalnej. �Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Gdañskiego Ekonomika Transportu Morskiego� Gdañsk 2002, s. 171.

43 U. Kowalczyk, Wp³yw zmian w strukturze polskiego handlu zagranicznego na wyniki dzia³al-
no�ci polskich portów morskich. [W:] Wp³yw portów morskich..., dz. cyt., s. 231.

44 J. Szomburg, Region Morza Ba³tyckiego wiod¹cym biegunem rozwoju w Europie. [W:] Ba³-
tyckie Forum Gospodarcze. Gdañsk 2001, s. 17.

45 U. Kowalczyk, dz. cyt., s. 232.
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transportu morskiego w tym regionie w zwi¹zku z naciskami Komisji Europej-
skiej na korzystanie z transportu jak najmniej szkodz¹cego �rodowisku natural-
nemu i odci¹¿aj¹cego zat³oczone drogi ko³owe, ale tak¿e z powodu niedostatecz-
nie rozwiniêtych systemów transportowych nowych krajów cz³onkowskich UE
w tym regionie.

Obecnie w Regionie Morza Ba³tyckiego znajduje siê 408 portów i przystani
morskich o ró¿nej wielko�ci i znaczeniu46. Pomimo tak du¿ej liczby portów ba³-
tyckich ¿aden z nich nie znajduje siê w gronie najwiêkszych portów morskich
�wiata pod wzglêdem wielko�ci obrotów wyra¿onych w tonach. Oznacza to, i¿
odgrywaj¹ one drugorzêdn¹ rolê w �wiatowej wymianie towarowej, co jest skut-

Rys. 2. Region Morza Ba³tyckiego

�ród³o: Opracowanie w³asne

46 M. Matczak, The Baltic Transport Ranking for 2005. �Baltic Transport Journal� 2005, No 4.
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kiem peryferyjnego po³o¿enia Morza Ba³tyckiego wzglêdem g³ównych szlaków
¿eglugowych oraz o�rodków przemys³owych i konsumpcyjnych Europy. A za-
tem s¹ to porty o znaczeniu regionalnym, obs³uguj¹ wymianê handlow¹ RMB
i spe³niaj¹ funkcje dowozowo-odwozowe wobec g³ównych portów Morza Pó³-
nocnego47.

W regionie ba³tyckim w 2004 roku znajdowa³o siê czterdzie�ci piêæ portów,
w których prze³adunki przekroczy³y 1 mln ton rocznie. Najwiêkszych prze³adun-
ków w regionie dokonuj¹ ³¹cznie porty skandynawskie (ok. 50%), porty rosyj-
skie obs³uguj¹ 12,5%, polskie ok. 8,5%, ³otewskie 8,3%, niemieckie po³o¿one
w RMB ok. 7,8%48 . Prze³adunki w dwudziestu piêciu najwiêkszych portach ba³-
tyckich wynios³y w 2004 roku 464,3 mln ton49 . Najwiêkszym portem regionu
(pod wzglêdem wielko�ci prze³adunków) jest St. Petersburg, w którym prze³ado-
wano 51,182 mln ton (co stanowi wzrost o 21% w porównaniu z rokiem 2003
i o 374% w porównaniu z rokiem 1990). Niedaleko St. Petersburga zlokalizowa-
ny jest port Primorsk (otwarty w 2001 r.), w którym obs³u¿ono w 2004 r. 44,57
mln ton ³adunków (paliw p³ynnych), co oznacza wzrost o 152% w stosunku do
roku poprzedniego. Wielko�æ obrotów dwudziestu dwóch najwiêkszych portów
RMB w 2004 r. przedstawia tabela 1.

W obrotach towarowych RMB przewa¿aj¹ ³adunki masowe suche (34%) oraz
paliwa (31%), natomiast ³adunki drobnicowe stanowi¹ oko³o 18%. Najwiêcej p³yn-
nych ³adunków masowych obs³uguj¹ porty Primorsk, Sköldvik, Frederica, Tal-
lin, Ventspils, Göteborg i Gdañsk. W obs³udze ³adunków suchych masowych przo-
duj¹ porty: Szczecin��winouj�cie, Ryga, Gdañsk, Ventspils, K³ajpeda i Kopen-
haga, natomiast w zakresie ³adunków drobnicowych � St. Petersburg, Lubeka,
Göteborg, Rostock, Trelleborg i Helsinki. Wa¿nym elementem przewozów mor-
skich w RMB s¹ ³adunki w kontenerach. W 2004 roku dwadzie�cia piêæ najwiêk-
szych na Ba³tyku portów kontenerowych obs³u¿y³o ³¹cznie 4,54 mln TEU (co
oznacza 18,7% wzrostu w porównaniu z rokiem poprzednim). Portami obs³ugu-
j¹cymi w 2004 roku najwiêcej kontenerów by³y: St. Petersburg, Göteborg, Hel-
sinki, Aarhus, Gdynia i Kotka. W zwi¹zku ze wzrostem zapotrzebowania na prze-
wozy kontenerowe oraz promowe w RMB w wielu portach, miêdzy innymi w St.
Petersburgu, Gdañsku, Gdyni i Tallinie, realizuje siê inwestycje, które zwiêksz¹
przepustowo�æ portów w tym zakresie50.

47 K. Misztal, Handel morski w Europie Ba³tyckiej. [W:] Transport i handel morski. Gdañsk
2002.

48 A. Galor, H. Salmonowicz, Ba³tyckie otoczenie polskich portów morskich. [W:] Wp³yw por-
tów morskich..., dz. cyt., s. 198.

49 M. Matczak, dz. cyt.
50 Nale¿y pamiêtaæ, ¿e takie inwestycje podnosz¹ konkurencyjno�æ transportu morskiego

w porównaniu z innymi ga³êziami transportu, ale tak¿e wzmagaj¹ wspó³zawodnictwo pomiêdzy
portami o ³adunki i pasa¿erów.
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Wa¿nym elementem przewozów morskich s¹ pasa¿erowie. Porty RMB w 2004
roku obs³u¿y³y ³¹cznie oko³o 57 mln pasa¿erów. Najwiêksze porty pasa¿erskie
to: Helsingborg, Helsinki, Stockholm, Tallin, Turku i Göteborg51.

Z tabeli 1 wynika, i¿ w RMB port morski w Gdañsku zajmuje ósme miejsce
pod wzglêdem wielko�ci prze³adunków, porty w Szczecinie i �winouj�ciu (maj¹-
ce wspólny zarz¹d) zajmuj¹ miejsce trzynaste, natomiast port w Gdyni � miejsce
osiemnaste. Nale¿y jednak pamiêtaæ, i¿ okre�lenie znaczenia portów ze wzglêdu
na wielko�æ prze³adowanej masy towarowej ogó³em nie jest miernikiem obiek-

Tabela 1. Prze³adunki towarów i obs³uga podró¿nych w najwiêkszych portach
 morskich Regionu Morza Ba³tyckiego w 2004 roku

* Dane za 2003 r.
** Dane za 2002 r.

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych statystycznych.

51 M. Matczak, dz. cyt.
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tywnym, poniewa¿ ró¿na mo¿e byæ struktura rodzajowa towarów obs³ugiwanych
w poszczególnych portach52. Dlatego nale¿a³oby porównywaæ znaczenie portów
na poszczególnych rynkach cz¹stkowych, to jest w zakresie poszczególnych grup
rodzajowych ³adunków.

Znaczenie przedsiêbiorstw (tak¿e portów morskich) na poszczególnych ryn-
kach wi¹¿e siê z osi¹gan¹ przez nie pozycj¹ konkurencyjn¹. W literaturze przed-
miotu dotycz¹cej konkurencji wystêpuje wiele interpretacji pozycji konkuren-
cyjnej. Jest ona okre�lana jako �ród³o przewagi konkurencyjnej albo jako wynik
konkurowania (czyli warto�æ lub wyraz osi¹gniêtej przewagi konkurencyjnej),
albo jako jednocze�nie �ród³o, przejaw i miara konkurencyjno�ci. S³uszne wyda-
je siê stwierdzenie M. J. Stankiewicza, ¿e pozycja konkurencyjna (jako podsys-
tem w systemie konkurencyjno�ci przedsiêbiorstwa) stanowi osi¹gniêty przez
przedsiêbiorstwo wynik konkurowania w danym sektorze, rozpatrywany na tle
wyników osi¹ganych przez konkurentów53. Przy za³o¿eniu, ¿e celem dzia³alno�ci
przedsiêbiorstw jest tworzenie warto�ci dodanej54, pozycjê konkurencyjn¹ przed-
siêbiorstwa mo¿na zdefiniowaæ jako wynik konkurowania odzwierciedlany w war-
to�ci generowanej (tworzonej, dodawanej) w tym przedsiêbiorstwie.

Pozycjê konkurencyjn¹ przedsiêbiorstwa mo¿na okre�laæ za pomoc¹ ró¿nych
metod (m.in. portfelowych, analizy potencja³u konkurencyjnego, analizy kluczo-
wych czynników sukcesu). Jednak¿e w�ród miar pozycji konkurencyjnej powin-
ny siê znale�æ: osi¹gniêta pozycja rynkowa (mierzona udzia³em w rynku), sytu-
acja finansowa przedsiêbiorstwa (wyra¿ona za pomoc¹ wska�ników finanso-
wych55), ale równie¿ poziom satysfakcji klientów oraz lojalno�æ klientów. Ko-
nieczne jest jednak rozpatrywanie tych miar z punktu widzenia konkretnych kry-
teriów, czyli podmiotu oceniaj¹cego56, okresu oceny (mo¿na mówiæ o pozycji
statycznej lub dynamicznej), zakresu oceny (ocena ca³o�ciowa dotyczy ca³ego

52 H. Klimek, M. Nowicki, Organizacja i eksploatacja portów morskich. Podrêcznik do æwiczeñ.
Gdañsk 1998.

53 M. J. Stankiewicz, dz. cyt., s. 296�297.
54 Szczególnie istotna jest warto�æ dodana w procesie �wiadczenia us³ug w portach morskich.

Oznacza ona rozmiar pracy ¿ywej i uprzedmiotowionej zwi¹zanej z obs³ug¹ ³adunków. Mo¿na j¹
wykorzystaæ do okre�lania konkurencyjno�ci portów, oceniaj¹c znaczenie portów na rynku poprzez
wykorzystanie pomiaru rozmiarów produkcji w wyra¿eniu warto�ciowym. Szerzej na ten temat:
D. Bernacki, Wyznaczanie konkurencyjno�ci portu morskiego warto�ci¹ nowo wytworzon¹
w prze³adunkach. [W:] Konkurencyjno�æ polskich portów morskich..., dz. cyt., s. 40.

55 Do najczê�ciej stosowanych zalicza siê: wska�niki rentowno�ci (wsk. stopy zwrotu z inwestycji,
wsk. stopy zwrotu z kapita³u w³asnego, mar¿a zysku brutto ze sprzeda¿y, dochód na jedn¹ akcjê,
wsk. ceny do zysku z akcji, wsk. CF na jedn¹ akcjê), wska�niki p³ynno�ci (wsk. bie¿¹cy p³ynno�ci,
wsk. szybki p³ynno�ci), wska�niki zad³u¿enia oraz wska�niki aktywno�ci (wsk. obrotu zapasami,
wsk. obrotu nale¿no�ciami, wsk. okresu sp³ywu nale¿no�ci). Wymienione wska�niki wzajemnie
siê uzupe³niaj¹ i dlatego nale¿y stosowaæ je ³¹cznie.

56 Podmiotem takim mog¹ byæ w³a�ciciele przedsiêbiorstwa, jego zarz¹d, klienci, konkurenci,
pracownicy lub pañstwo.
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przedsiêbiorstwa, jego wszystkich produktów oraz wszystkich rynków, a ocena
cz¹stkowa okre�lonego rynku lub jego segmentu), okre�lonych jednostek bizne-
su oraz charakteru oceny (charakter kwantytatywny zwi¹zany jest z wyliczaniem
i porównywaniem wska�ników konkurencyjno�ci57, a charakter jako�ciowy po-
lega na szacowaniu osi¹gniêtej pozycji, np. w przypadku braku danych liczbo-
wych) pod k¹tem jej przydatno�ci do dalszego konkurowania58.

Mo¿na zatem ustaliæ udzia³ ka¿dego portu w rynku59. Wska�nik ten zale¿y od
wielu czynników, miêdzy innymi od pojemno�ci rynku, potencja³u rynkowego,
liczby konkurentów i ich si³y, a tak¿e od w³asnych mo¿liwo�ci produkcyjnych
oraz sprawno�ci organizacyjnej w³asnych s³u¿b handlowych i marketingowych.

Udzia³y polskich portów w rynku Regionu Morza Ba³tyckiego

Wydaje siê, i¿ aby ustaliæ absolutny udzia³ w rynku RMB portów w Gdañsku,
Gdyni, Szczecinie i �winouj�ciu, nale¿y porównaæ wielko�æ dokonanych w nich
prze³adunków poszczególnych rodzajów ³adunków z prze³adunkami tych samych
³adunków dokonanymi w dwudziestu najwiêkszych portach omawianego regio-
nu, gdy¿ to one obs³uguj¹ gros prze³adowywanych tam towarów. A zatem, skoro
w 2004 roku dwadzie�cia najwiêkszych portów RMB obs³u¿y³o ³¹cznie oko³o
446 mln ton ³adunków, to warto�æ tê mo¿na przyj¹æ jako �dany rynek�. Na rynku
tym absolutny udzia³ portu w Gdañsku w 2004 roku wyniós³ 5,23%, portu w Gdyni
� 2,41%, a w Szczecinie��winouj�ciu � 3,49%. Na rynku ³adunków masowych
suchych (gdzie prze³adunki w dwudziestu najwiêkszych portach RMB w 2004 r.
wynios³y ok. 83,34 mln ton) absolutny udzia³ portu w Gdañsku wyniós³ 9,89%,
w Gdyni � 4,46%, a w Szczecinie��winouj�ciu � 12,81%. Na rynku ³adunków
p³ynnych (gdzie prze³adunki w dwudziestu najwiêkszych portach RMB w 2004 r.
wynios³y ok. 190 mln ton) absolutny udzia³ portu w Gdañsku wyniós³ 6,58%,
a w Gdyni � 0,07%60. Na rynku ³adunków drobnicowych (konwencjonalnych),
na którym w 2004 roku obs³u¿ono w portach RMB ok. 146,17 mln ton, absolutny

57 Przyjmuje siê skalê oceny pozycji konkurencyjnej. P. Kotler proponuje sze�æ wariantów pozycji:
dominuj¹c¹, siln¹, korzystn¹, �redni¹, s³ab¹, niekorzystn¹. P. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie,
wdra¿anie i kontrola. Warszawa 1994, s. 354.

58 M. J. Stankiewicz, dz. cyt., s. 302�314.
59 Udzia³ w rynku wyra¿any w procentach jest miar¹ opanowania danej czê�ci rynku przez

okre�lony port i mo¿e byæ ustalony w skali kraju, regionu, wobec najgro�niejszych konkurentów
lub na rynku docelowym. Ustala siê go jako udzia³ sprzeda¿y danego przedsiêbiorstwa (portu)
w ogólnej sprzeda¿y analizowanych produktów na danym rynku w okre�lonym czasie, czyli jako
tzw. absolutny udzia³ w rynku, lub jako sprzeda¿ przedsiêbiorstwa wyra¿on¹ jako procent po³¹czonej
sprzeda¿y trzech najwiêkszych konkurentów, czyli tzw. relatywny udzia³ w rynku, albo jako wynik
porównania w³asnego absolutnego udzia³u w rynku z absolutnym udzia³em w rynku najwiêkszego
konkurenta, czyli tzw. relatywny udzia³ w rynku w stosunku do g³ównego konkurenta.

60 W portach w Szczecinie i �winouj�ciu w 2004 r. nie prze³adowywano ³adunków masowych
p³ynnych.
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udzia³ portu w Gdañsku wyniós³ 1,75%, portu w Gdyni � 4,71%, a portów w Szcze-
cinie i �winouj�ciu � 3,35%. Na rynku ³adunków skonteneryzowanych, na któ-
rym w 2004 roku obs³u¿ono w portach RMB ok. 4,021 mln TEU, absolutny udzia³
portu w Gdañsku wyniós³ 1,09%, portu w Gdyni � 9,38%, a portów w Szczecinie
i �winouj�ciu � 0,69%. Natomiast na rynku pasa¿erskim RMB, gdzie w 2004
roku w dwudziestu najwiêkszych portach obs³u¿ono ponad 47,8 mln pasa¿erów61,
absolutny udzia³ portu w Gdañsku wyniós³ 0,35%, portu w Gdyni � 1,04%, a por-
tów w Szczecinie i �winouj�ciu � 1,45%.

W Polsce funkcjonuj¹ cztery porty morskie o podstawowym znaczeniu dla go-
spodarki narodowej62: w Gdañsku, Gdyni, Szczecinie i �winouj�ciu. Obecnie sta-
nowi¹ one dla siebie wzajemnie na rynku krajowym najwiêksz¹ konkurencjê.
W zwi¹zku z utrzymuj¹cymi siê w ostatnich latach tendencjami na rynkach us³ug
portowych wszystkie funkcjonuj¹ na tym samym zapleczu spornym i zabiegaj¹ o te
same ³adunki. Aby ustaliæ absolutne udzia³y w rynku krajowym poszczególnych
portów, mo¿na przyj¹æ, i¿ ogó³ prze³adunków na tym rynku wyniós³ w 2004 roku
oko³o 52,5 mln ton (co stanowi �dany rynek�). Udzia³ absolutny portu w Gdañsku
w rynku krajowym wyniós³ 44,4%, udzia³ portu w Gdyni � 20,47%, a dla portów
w Szczecinie i �winouj�ciu wska�nik ten wyniós³ 29,66%. W odniesieniu do ³a-
dunków masowych suchych (których w 2004 r. polskie porty obs³u¿y³y ³¹cznie ok.
25,3 mln ton) absolutny udzia³ portu w Gdañsku na rynku krajowym wyniós³ 32,57%,
portu w Gdyni � 7,09%, a portów w Szczecinie i �winouj�ciu � 42,21%. Na krajo-
wym rynku ³adunków p³ynnych (których w 2004 r. obs³u¿ono ³¹cznie ok. 12,635
mln ton) absolutny udzia³ portu w Gdañsku wyniós³ 98,93%, a portu w Gdyni �
1,07%. Na krajowym rynku ³adunków drobnicowych (konwencjonalnych), na któ-
rym w 2004 roku obs³u¿ono ³¹cznie oko³o 14,34 mln ton ³adunków, absolutny udzia³
portu w Gdañsku wyniós³ 17,87%, portu w Gdyni � 48%, a portów w Szczecinie
i �winouj�ciu � 34,14%. W krajowym rynku ³adunków skonteneryzowanych, na
którym w 2004 roku obs³u¿ono ³¹cznie oko³o 448,655 tys. TEU, absolutny udzia³
portu w Gdañsku wyniós³ 9,75%, portu w Gdyni � 84,08%, a portów w Szczecinie
i �winouj�ciu � 6,17%. Co siê tyczy obs³ugi pasa¿erów, absolutny udzia³ portu
gdañskiego w rynku krajowym wyniós³ w 2004 roku 12,17%, portu w Gdyni �
36,6%, a portów w Szczecinie i �winouj�ciu � 51,25%.

Porty w Gdañsku i w Gdyni s¹ dla siebie wzajemnie najwiêkszymi i najbli¿ej
po³o¿onymi konkurentami, poniewa¿ mog¹ obs³ugiwaæ te same rodzaje ³adun-
ków. Relatywny udzia³ w rynku portu gdañskiego w odniesieniu do najwiêksze-
go konkurenta, czyli do portu gdyñskiego, w 2004 roku kszta³towa³ siê nastêpu-

61 W�ród dwudziestu najwiêkszych portów uwzglêdniono Helsingborg i Stockholm, nie
uwzglêdniono natomiast portów w Primorsku i w Sköldviku, poniewa¿ s¹ to porty obs³uguj¹ce
tylko ³adunki p³ynne.

62 Zgodnie z ustaw¹ o portach i przystaniach morskich (obs³uguj¹ one ³¹cznie ok. 95% wszystkich
³adunków przechodz¹cych przez polskie porty).
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j¹co: w odniesieniu do ogó³u prze³adunków � 217%, natomiast w odniesieniu do
poszczególnych rodzajów ³adunków: suchych ³adunków masowych � 221,5%,
³adunków p³ynnych � 9259,26%, drobnicy konwencjonalnej � 37,24%, a konte-
nerów � 11,6%. Na rynku �pasa¿erskim� wska�nik ten wyniós³ 33,27%.

Relatywny udzia³ w rynku portu gdyñskiego w odniesieniu do najwiêkszego
konkurenta, czyli do portu gdañskiego, w 2004 roku kszta³towa³ siê nastêpuj¹co:
w odniesieniu do ogó³u prze³adunków � 46%, natomiast w odniesieniu do: su-
chych ³adunków masowych � 45,15%, ³adunków p³ynnych � 1,08%, drobnicy
konwencjonalnej � 268,5%, a kontenerów � 862,5%. Na rynku �pasa¿erskim�
wska�nik ten wyniós³ w 2004 roku 300,6%.

Wielko�æ prze³adunków w portach Gdañska i Gdyni pokazuje rysunek 3.

Rys. 3. Wielko�æ prze³adunku w portach trójmiejskich w latach 1994�2004

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych statystycznych

Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ rzeczywistymi konkurentami polskich portów morskich
w RMB s¹ porty po³udniowego wybrze¿a Ba³tyku, po³o¿one pomiêdzy Lubek¹
a St. Petersburgiem. Wspó³zawodnicz¹ one miêdzy sob¹ w odniesieniu do po-
szczególnych grup rodzajowych ³adunków pochodz¹cych z zaplecza spornego.
Na tak zdefiniowanym rynku (czê�ci RMB) funkcjonuje jedena�cie wa¿niejszych
portów morskich63. Konkurentami polskich portów s¹: Lubeka, Rostock, Kali-
ningrad, K³ajpeda, Ventspils, Ryga, Tallin i St. Petersburg. W rynku po³udniowe-
go wybrze¿a Ba³tyku udzia³y wymienionych portów s¹ nastêpuj¹ce (przy uwzglêd-
nieniu prze³adunków ogó³em, które na tak zdefiniowanym rynku w 2004 r. wy-
nios³y 273,426 mln t): Lubeka � 10,06%, Rostock � 7,97%, Szczecin��winouj-
�cie � 5,69%, Gdynia � 3,93%, Gdañsk � 8,52%, Kaliningrad � 5,07%, K³ajpeda
� 7,4%, Ventspils � 10,17%, Ryga � 8,77%, Tallin � 13,68% i St. Petersburg �

63 Nie uwzglêdnia siê tu ma³ych portów o znaczeniu lokalnym.
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18,72%. Oznacza to, i¿ w rynku us³ug portowych po³udniowego Ba³tyku abso-
lutny udzia³ portów niemieckich wynosi 18,03%, portów polskich � 18,14%, por-
tów litewskich � 7,4%, portów ³otewskich � 18,94%, portów estoñskich � 13,68%,
a portów rosyjskich � 23,79%.

W analizie konkurencyjno�ci portów wa¿nym zagadnieniem jest ustalenie stop-
nia koncentracji obrotów poszczególnych grup ³adunkowych w�ród prze³adun-
ków. Umo¿liwia to ocenê regionalnej specjalizacji portów w prze³adunkach. W tym
celu mo¿na wykorzystaæ wspó³czynnik lokalizacji64:

nin

jij

EE

EE
LQ

¸

¸

=

gdzie:
E

ij
 oznacza obroty grupy ³adunkowej �i� w porcie/grupie portów �j�,

E
j
 � obroty ³adunkowe ogó³em w porcie/grupie portów �j�,

E
in
 � obroty grupy ³adunkowej �i� na obszarze �n�,

E
n
 � obroty ³adunkowe ogó³em na obszarze �n�.
LQ wy¿szy od 1,25 �wiadczy o regionalnej specjalizacji portu lub grupy por-

tów w obs³udze danej grupy ³adunkowej. Wspó³czynnik lokalizacji (LQ) obro-
tów ³adunkowych dla portów niemieckich, polskich, litewskich, ³otewskich, es-
toñskich i rosyjskich przedstawia tabela 2.

64 D. Bernacki, Analiza konkurencyjno�ci portów po³udniowego Ba³tyku. [W:] Zmiany w l¹dowo-
-morskich ³añcuchach transportowych w rejonie basenu Morza Ba³tyckiego � szanse i zagro¿enia
dla polskich interesów morskich. Pr. zbior. pod red. nauk. K. Chwesiuka. Szczecin 2004, s. 117.

Tabela 2. Wspó³czynnik lokalizacji (LQ) obrotów ³adunkowych w portach po³u-
dniowego Ba³tyku w 2004 r.

�ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie danych z tabeli 1.
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Prze³adunki  
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Lubeka 
Rostock 
Szczecin� 
��winouj�cie 
Gdynia 
Gdañsk 
Kaliningrad 
K³ajpeda 
Ventspils 
Ryga 
Tallin 
St. Petersburg 

0,13 
0,92 
2,55 
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0,18 
1,46 

0,56 
. 

0,014 
5,43 

 
0,29 

. 

1,33 
0,006 
0,98 
0,46 
2,35 
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Z dokonanych obliczeñ wynika, ¿e w omawianej grupie portów specjalizacjê
w zakresie obs³ugi ³adunków masowych suchych wykazuj¹ porty w Szczecinie�
�winouj�ciu, Gdyni, Gdañsku i Rydze, natomiast w zakresie obs³ugi ³adunków
p³ynnych � porty w Gdañsku, Ventspils i Tallinie. W odniesieniu do drobnicy
specjalizacjê wykazuj¹ porty w Lubece, Rostocku, Gdyni i St. Petersburgu, nato-
miast w zakresie ³adunków skonteneryzowanych specjalizacjê w RMB wykazuj¹
porty w Gdyni, K³ajpedzie i St. Petersburgu.

W uzupe³nieniu do analizy koncentracji obrotów mo¿na okre�liæ intensyw-
no�æ wystêpowania konkurencji pomiêdzy portami w odniesieniu do poszcze-
gólnych rodzajów ³adunków, wykorzystuj¹c wska�nik stopy rywalizacji por-
tów R65:

in

ijin

QF

QEQF
RC

-

=

gdzie:
RC to stopa rywalizacji portów,
QF

in
 � obroty grupy ³adunkowej �i� na obszarze �n�,

QE
ij
 � obroty grupy ³adunkowej �i� w porcie/grupie portów �j�.

Im wy¿sza jest warto�æ wska�nika, tym wiêksza konkurencja w zakresie ob-
s³ugi danej grupy ³adunkowej. Stopa rywalizacji wszystkich polskich portów
morskich z portami zagranicznymi w regionie po³udniowego Ba³tyku w 2004
roku wynosi³a w zakresie suchych ³adunków masowych 0,69, w zakresie ³adun-
ków p³ynnych � 0,8566, w zakresie ³adunków drobnicowych � 0,85, w zakresie
kontenerów � 0,7567.

Analizy udzia³ów rynkowych, koncentracji obrotów oraz ocena wystêpowa-
nia rywalizacji miêdzy portami umo¿liwiaj¹ identyfikacjê przewag konkurencyj-
nych poszczególnych portów (lub grup portów) i wskazuj¹ na mo¿liwo�ci i kie-
runki poprawy ich konkurencyjno�ci. Niew¹tpliwie polskie porty wykazuj¹ du¿¹
zdolno�æ rywalizacji w prze³adunkach suchych ³adunków masowych oraz drob-
nicy skonteneryzowanej. Powinny zatem zabiegaæ o rozszerzenie prze³adunków
tych grup ³adunków68.

Nale¿y jednak pamiêtaæ, i¿ poza konkurentami w postaci portów morskich,
krajowych i zagranicznych, wszystkie polskie porty maj¹ bardzo powa¿nego kon-
kurenta w postaci transportu l¹dowego. Jego znaczenie jest istotne, poniewa¿
ponad 85% importu i prawie 90% eksportu Polski dokonuje siê w relacjach z kra-

65 D. Bernacki, Analiza..., dz. cyt., s. 118.
66 Nie uwzglêdniono portu w Primorsku.
67 W rejonie po³udniowego Ba³tyku port w Gdyni zajmuje drugie miejsce w obs³udze kontenerów.
68 S³u¿yæ temu bêd¹ na pewno rozpoczête w³a�nie w portach gdañskim i gdyñskim inwestycje

polegaj¹ce na budowie nowoczesnych terminali kontenerowych oraz Zachodniopomorskiego Cen-
trum Logistycznego w porcie szczeciñskim.
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jami europejskimi69, co oznacza, ¿e nie ma konieczno�ci korzystania z transportu
morskiego w obs³udze przewozów. Okazuje siê, i¿ obecnie tylko oko³o 25% (34,5%
w eksporcie i 16,64% w imporcie) ca³ego polskiego handlu zagranicznego obs³u-
guje transport morski70, natomiast w relacji z krajami europejskimi wska�nik ten
wynosi �rednio 33,7% w eksporcie i 19,1% w imporcie71. Wzrost znaczenia trans-
portu morskiego (w tym równie¿ portów morskich) w obs³udze ³adunków pol-
skiego handlu zagranicznego i tranzytu nie bêdzie mo¿liwy bez poprawy stanu
infrastruktury transportowej, ³¹cz¹cej porty z zapleczem, co (jak podkre�lono
wcze�niej) stanowi obecnie, obok jako�ci us³ug portowych, najwa¿niejszy czyn-
nik konkurencyjno�ci ka¿dego portu morskiego. Poprawa konkurencyjno�ci dro-
gi transportowej przez porty w Gdañsku, Gdyni, Szczecinie i �winouj�ciu pozo-
staje jednak poza mo¿liwo�ciami ich oddzia³ywania.

Podsumowanie

Reasumuj¹c, nale¿y stwierdziæ, i¿ polskie porty morskie na pocz¹tku XXI
wieku funkcjonuj¹ na miêdzynarodowym rynku us³ug portowych charakteryzu-
j¹cym siê ostr¹ walk¹ konkurencyjn¹. Na zapleczu spornym konkuruj¹ o ³adunki
z portami zagranicznymi (g³ównie portami Morza Pó³nocnego oraz po³udniowe-
go Ba³tyku), pomiêdzy sob¹, a tak¿e z transportem l¹dowym. Ta konkurencja
prowadzi do podejmowania ambitnych programów inwestycyjnych, niew¹tpli-
wie przyczyniaj¹cych siê do rozszerzenia oferty rynkowej, poprawy jako�ci us³ug
i dostosowania do oczekiwañ klientów, natomiast wi¹¿e siê te¿ z dublowaniem
inwestycji i tworzeniem zdolno�ci prze³adunkowej znacznie przekraczaj¹cej re-
alne potrzeby.

Ka¿dy z portów musi budowaæ swoj¹ konkurencyjno�æ, w zwi¹zku z czym
przyj¹³ strategiê nakre�laj¹c¹ dzia³ania na najbli¿sz¹ przysz³o�æ72. Wa¿nym ele-
mentem tych strategii s¹ programy inwestycyjne i strategie marketingowe, ale
tak¿e ci¹g³y monitoring ich realizacji i zmian otoczenia portów, na które trzeba
odpowiednio reagowaæ. Wydaje siê, i¿ wszystkie polskie porty s¹ w stanie spro-
staæ konkurencji w zakresie jako�ci �wiadczonych us³ug, natomiast brak rozwi¹-

69 K. Misztal, Handel morski Polski w warunkach gospodarki wolnorynkowej. [W:] Handel
morski i turystyka. �Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdañskiego Ekonomika Transportu Morskiego�
Gdañsk 2003, s. 42.

70 Gospodarka morska. Przegl¹d statystyczny. Gdañsk 2004, s. 18.
71 K. Misztal, Handel..., dz. cyt., s. 42.
72 W strategii portu w Gdañsku zapisano, ¿e w 2010 r. ma on byæ najwiêkszym uniwersalnym

portem na Ba³tyku oraz g³ównym centrum dystrybucji handlowej i przedsiêbiorczo�ci w Europie
�rodkowo-Wschodniej. Strategia portu gdyñskiego przewiduje, i¿ ma on utrzymaæ stabiln¹ i mocn¹
pozycjê w RMB i byæ liderem w obs³udze ³adunków drobnicowych. H. Klimek, Strategie polskich
portów morskich. [W:] Handel morski i turystyka. �Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdañskiego
Ekonomika Transportu Morskiego� Gdañsk 2003, s. 85�103.
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zania w najbli¿szej przysz³o�ci problemu po³¹czeñ transportowych z zapleczem
l¹dowym (który pozostaje poza sfer¹ ich wp³ywu) ska¿e je na pora¿kê.

Jak widaæ, do osi¹gniêcia zaplanowanych przez porty sukcesów rynkowych73

konieczna jest nie tylko poprawa ich konkurencyjno�ci, ale tak¿e realizacja nie-
zbêdnych dla ich prawid³owego funkcjonowania i rozwoju inwestycji infrastruk-
turalnych, poprawiaj¹cych ich dostêpno�æ od strony zaplecza.
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