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Transfer wiedzy

Siła innowacji i klastrów

I

nnowacyjność jest sercem gospodarki opartej na wiedzy – stwier-

badań, które przeprowadził Thomas Meri, wynika, że podczas gdy jesz-

dza się w pierwszym wydaniu Oslo Manual, Guidelines for Col-

cze w 2005 r. UE była liderem w eksporcie towarów high-tech, w 2006

lecting and Interpretnig Innovation Data. Z badań prowadzonych przez

r. utraciła tę pozycję na rzecz Chin i Stanów Zjednoczonych, których

Katedrę Ekonomii i Zarządzania Akademii Morskiej w Gdyni w ramach

udział w światowym eksporcie tych dóbr wyniósł odpowiednio 16,9%

Obserwatorium Regionu Morza Bałtyckiego oraz projektu „Komercjali-

oraz 16,8%, podczas gdy udział UE spadł do 15%, a Japonii do 8%.

zacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez

W kopenhaskiej deklaracji dotyczącej klastrów Copenhagen Cluster Ex-

Akademię Morską w Gdyni” wynika, że innowacyjność polskich firm i

cellence Declaration ogłoszonej na konferencji w Kopenhadze w maju

ich skłonność do generowania popytu na innowacyjne rozwiązania w

2011 r. stwierdza się, że klastry przyczyniają się do dobrobytu regionów,

środowiskach naukowych znacznie odbiega na niekorzyść od działań

wzrostu konkurencyjności działających w klastrach przedsiębiorstw i

przedsiębiorstw w krajach skandynawskich i w Niemczech, gdzie po-

zapewniają inwestorom większy zwrot z inwestycji niż gdyby działali

wszechne są klastry naukowo-przemysłowe.

pojedynczo. To klastry przemysłowo-naukowe są nośnikiem innowacji

Projekt przewodni strategii Europa 2020 zakłada, że jeśli przed 2020 r.

stwierdza się w Towards world-class clusters in the European Union.

kraje UE będą na badania i rozwój przeznaczać około 3% PKB, to do 2025

W zakresie rozwoju innowacyjnego charakteru Unii Europejskiej wśród

r. może powstać 3,7 milionów miejsc pracy, a PKB może rosnąć o blisko

priorytetów rozwoju regionalnego Komisja Europejska stwierdziła,

800 mld euro rocznie. Ograniczeniem jest jednak fakt, że za mało małych

że właśnie klastry odgrywają decydującą rolę w rozwoju innowacji

i średnich firm innowacyjnych przekształca się w organizacje duże. Dla-

poprzez współpracę naukowców, ludzi kreatywnych, oraz przedsię-

tego, pomimo tego, że rynek UE pod względem wartości nabywczej jest

biorstw i administracji. Ich funkcjonowanie umożliwia tworzenie no-

największy na świecie, ze względu na rozdrobnienie nie sprzyja inno-

woczesnych technologii i nowych produktów i usług odpowiadających

wacjom. Mimo, że sektor usług stanowi 70% unijnej gospodarki, usługi

potrzebom rynku światowego. Zwiększa również atrakcyjność inwe-

oparte na wiedzy są w krajach UE słabo rozwinięte. Wynika to w du-

stycyjną regionów. Dlatego zdaniem Komisji wysiłki regionów muszą

żym stopniu z braku koordynacji polityki europejskiej w zakresie badań

sprzyjać rozwojowi międzynarodowej współpracy krajów UE w two-

naukowych i powielania podejmowanych badań w różnych ośrodkach

rzeniu klastrów. Akademia Morska w Gdyni i Polski Klaster Morski

naukowych UE, przez co firmy z UE plasują się za innowatorami ze Sta-

uczestniczy w kreowaniu innowacyjnych inicjatyw w Polsce i Regio-

nów Zjednoczonych, Japonii, Korei Płd. i Chin informuje ostatni raport

nie Morza Bałtyckiego o czym informujemy między innymi na łamach

Komisji Europejskiej. Ciągle w fazie rozwojowej jest infrastruktura ko-

Transferu Wiedzy.

ordynująca wspólnotowe działania w zakresie B&R.
Krytycznie ocenia się wymiar marketingowy działalności innowacyjnej

Marek Grzybowski

Europy, a szczególnie współpracy z przedsiębiorstwami i efektywnych

Redaktor Naczelny

wdrożeń przyczyniających się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw europejskich, zwiększenia efektywności instytutów naukowych
oraz poprawy jakości kształcenia. W efekcie udział osób w wieku 25-34
z wykształceniem wyższym w Unii Europejskiej wynosi 34%, w Stanach Zjednoczonych - 42%, a w Japonii - 55%. Chiny już kilka lat temu
prześcignęły UE w wydatkach na badania i rozwój, szczególnie nowych
technologii. W 2010 r. ich nakłady na R&D są wyższe niż wydatki członków UE planowane na 2014 r. W wyniku tego Chiny od połowy pierwszej dekady XXI wieku zaliczane są do czterech czołowych gospodarek
eksportujących wyroby o wysokim stopniu przetworzenia (high-tech). Z
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Operowanie informacją a komunikacja
międzyludzka

K

omunikacja międzyludzka od zarania dziejów jest nieodłącznym atrybutem warunkującym twórcze funkcjonowanie
społeczeństwa. Prawidłowa komunikacja jest fundamentem, na którym
budowany jest rozwój ludzkości zarówno w aspekcie społeczno-kulturowym jak i ekonomicznym. Umiejętność procesów komunikacyjnych
jest kształtowana od lat dzieciństwa poprzez czynniki zewnętrzne, takie
jak: rodzina, rówieśnicy oraz system edukacji. Profil psychologiczny
młodego człowieka jest wypadkową tych wszystkich czynników, z których największy wpływ ma system edukacji.

ścia przyjętych form weryfikacyjnych. Wyniki tych form są wykładnią
wiedzy odzwierciedlanej poprzez oceny prowadzone w rejestrze ocen
takim jak indeks bądź dziennik. Wynikiem tego modelu jest powstawanie zapisów psychologicznych w umysłach młodych ludzi, co daje
negatywne reperkusje w ich podejściu do własnej edukacji.

1. Teoretyczny
informacją

Strach przed popełnianiem błędów wynika z faktu ciągłej rejestracji wszelkich niepomyślnych działań uczniów i studentów, co bezpośrednio związane jest z dotyczącymi ich negatywnymi konsekwencjami.
Zapis ten wynika również z sytuacji, w której studenci przyjmujący tory

model

operowania

Esencją jestestwa człowieka jest jego umysł. Występuje on w roli
krzywego zwierciadła odbijającego wyobrażenia o możliwościach i predyspozycjach danej osoby. Przekonania o możliwościach i predyspozycjach są wynikiem życiowych doświadczeń oraz opinii innych ludzi.
Ludzki umysł posiada wiele barier i ograniczeń. Te bariery są wynikiem
przekonań, a przekonania zdobywane są podczas życia. Nikt nie przychodzi z nimi na świat.
Umysł dzisiejszej jednostki społecznej od 6 roku życia znajduje się
w rękach systemu edukacji. Podczas wielu lat nauki w naszej świadomości tworzy się obraz prezentowanych przez system edukacji postaw
i sposobów komunikacji międzyludzkiej. Tworzą się również pierwsze
przekonania dotyczące możliwości jednostki w danej dziedzinie.
Fundamentem funkcjonowania systemu edukacji są procesy odpowiedzialne za przyswajanie i operowanie informacją. Obecne formy dydaktyczne oparte są o teoretyczne modele edukacyjne. Polegają one na
wykorzystywaniu jedynie potencjału pamięci krótkotrwałej, czego wynikiem jest przyjęte zapamiętywanie gmachów teorii i klasyfikacji, które
najczęściej już po kilku tygodniach nie są możliwe do odtworzenia oraz
z reguły nie są praktycznie wykorzystywane w życiu. Tego typu operowanie informacją nie jest efektywne i leży u podstaw systemu, który
polega na stopniowym pokonywaniu kolejnych etapów bez fundamentalnego budowania długotrwałych korzyści z nabywanej wiedzy.
Problematyka tego zagadnienia wynika z atrybutów definiujących
pamięć krótkotrwałą. Oparta jest ona na analizie i teoretycznym podejściu do informacji, co wiąże się z nauką bez zrozumienia i mierzeniu
efektów edukacyjnych poprzez przelanie danych informacji na kartkę
papieru. Informacje te znajdują się w płaszczyznach mózgu, które są
odpowiedzialne za krótkotrwałe przechowywanie, co tłumaczy fakt
ulatniania się nabytej wiedzy w drastycznie krótkim czasie.
Teoretyczny model edukacji oparty jest o wykorzystanie umysłu
indywidualnego, ponieważ w celu nabycia wiedzy niezbędny jest samodzielny sposób operowania informacją, który jest konieczny do przej-

Do najważniejszych tego typu zapisów należy strach przed popełnianiem błędów, demotywacja, negatywne oblicze perfekcjonizmu oraz
rywalizacja.

rozumowania odmienne od przyjętych podstaw wiedzy i edukacji, są
negatywnie odbierani przez grono dydaktyczne. W tej sytuacji rodzi się
w młodych uczniach system budowania wątpliwości we własne teorie
i opinie. Rezultatem jest postawa bierności oraz brak wiary w urzeczywistnianie własnych pomysłów. Tego rodzaju przekonania oraz bariery
zabijają w młodych ludziach ducha przedsiębiorczości, a co za tym idzie
hamują tworzenie nowych projektów. Jednym z podstawowych warunków istnienia prawidłowej komunikacji jest brak strachu w aspekcie popełniania błędów a tym samym kreowania własnych inicjatyw. Swoboda w popełnianiu błędów jest drogą do swobody w komunikacji.
Powstawanie zapisu demotywacji spowodowane jest systemem
operowania informacją, który nie angażuje całego grona uczniów czy
studentów. Tego typu trend przejawia się również w podejściu nauczyciela, co wynika z istniejącej do tej pory metodologii (Rys. 1). Należy
zauważyć istotny wpływ materiałów dydaktycznych, które uniemożliwiają praktyczne operowanie wiedzą. Większość uczniów nie jest angażowana w zajęcia, tracą oni koncentrację i uwagę, co owocuje powstawaniem zapisów de motywacyjnych, które kształtują ich przyszłe decyzje
oraz podejście w kwestii podejmowania nauki w danej dziedzinie wiedzy. Nabyta w ten sposób demotywacja przenosi się na inne dziedziny
życia i towarzyszy człowiekowi w codziennych działaniach, co często
jest powodem braku podejmowania nowych wyzwań i poszerzania horyzontów swoich możliwości. Prawidłowa komunikacja międzyludzka
opiera się na zaangażowaniu każdej ze stron procesu wymiany informacji, uwzględniając równy stopień partycypacji (Rys. 2).
Sygnał niosący informację jest przekazywany od nadawcy (nauczyciela, wykładowcy) do odbiorcy (student, uczeń). Informację płyną w
jedną stronę po czym następuje przerwanie odwodu przepływu ponieważ druga strona nie ma możliwości przekazać sygnału zwrotnego.
Prawidłowa komunikacja jest przepływem informacji w obie strony. W
sytuacji przerwanego obwodu nie jest możliwa.
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Rys 1. Schemat komunikacji w teoretycznym modelu operowania informacją

Źródło: Opracowanie własne Metody Hamonda
Kolejnym zapisem psychologicznym kształtującym zachowanie
jest perfekcjonizm. Można wysnuć dwie interpretacje tego podejścia.
Jedną z nich jest dążenie do jak najlepszego wykonania danej, pracy,
czynności czy zaprezentowania danej umiejętności, co jest pozytywnym aspektem perfekcjonizmu, który zwiększa efektywność jak i skuteczność działań.
Natomiast rezultatem drugiej interpretacji jest obsesja wykonywania
wszystkiego jak najlepiej, która powstała na skutek zapisu bezpośred-

nio wynikającego z teoretycznego modelu operowania informacją. Występuje on w silnej korelacji z ocenami, ponieważ wyniki przedstawiają
obraz danego ucznia czy studenta, oraz budują jego poczucie własnej
wartości.
Perfekcjonizm ewoluuje do przekonania, że aby zdobyć dobre
wyniki należy być odpowiednio przygotowanym i tylko wtedy istnieje szansa na pozytywną ocenę otoczenia. Efektem tego jest blokowanie

Rys 2. Schemat komunikacji w praktycznym modelu operowania informacją

Źródło: Opracowanie własne Metody Hamonda
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możliwości uczestnictwa w nowych działaniach bez odpowiedniego
wcześniejszego przygotowania. Rozbicie tej blokady sprawia, że perfekcyjne wyniki działań nie są od razu oczekiwane. Zmienia się podejście do podejmowania nowych wyzwań. Dotyczy to zarówno dziedzin
nauki jak i wszelkich działań związanych z życiem codziennym, pasją
czy nawet aktywnością fizyczną. Prawidłowa komunikacja nie wymaga
perfekcyjnego przygotowania lecz otwartości na spontaniczne działanie
bez nastawienia na natychmiastowe efekty.
Efektem istnienia rejestru ocen i teoretycznego systemu operowania informacją jest ciągłe porównywanie i klasyfikacja uczniów poprzez
aparat edukacyjny. Następstwem tego mechanizmu jest wzajemne
ocenianie się studentów, co tworzy w nich psychologiczny zapis rywalizacji. Sposób przekazywania wiedzy jak i metodologia, które nie są
nastawione na praktyczne operowanie treścią na zasadzie współpracy
i kooperacji, sprowadzają się do rozwoju indywidualizmu zamiast budowania wspólnoty.
Zapisy tworzone w procesie edukacyjnym opartym na teoretycznym
operowaniu informacją mają bezpośrednie przełożenie na tworzenie się
barier i ograniczeń w komunikacji międzyludzkiej. Brak wiary we własne możliwości oraz strach przed popełnianiem błędów hamują procesy
odpowiedzialne za otwartość i budowanie szczerych więzi, prowadzących do kreowania współpracy jak i wspólnych projektów.

2. Praktyczny model operowania informacją Metody Mamonda
Powinno się przedsięwziąć wszelkie środki dydaktyczne, które
mają na celu zniwelowanie bądź zminimalizowanie barier w komunikacji. Drogą do osiągnięcia tego celu są praktyczne systemy edukacji, które wpływają na rewersję istniejących w nas zapisów psychologicznych.
Wprowadzenie systemu opartego na modelu operowania informacją w sposób praktyczny zapewnia integralne warunki edukacyjne
gwarantujące znoszenie barier w komunikacji. Dzięki odpowiednim
rozwiązaniom metodologicznym następuje proces rewersji powstałych
wcześniej zapisów psychologicznych.
Zwiększanie efektywności systemu edukacyjnego wiążę się z ciągłym monitorowaniem postępów uczniów oraz wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań naukowych. Wprowadzanie w tej dziedzinie
nowych metod idzie w obecnych czasach w stronę automatyzacji oraz
cyfryzacji odbiorców z wykorzystaniem urządzeniem mobilnych. Są to
skuteczne metody nauczania nastawione na interakcję z odbiorcą. Idą
one w parze z rozwojem technologicznym oraz panującymi trendami.
Należy natomiast zauważyć, że hamują one procesy odpowiedzialne za
prawidłową komunikację międzyludzką z uwagi na fakt indywidualizmu w celu ich wykorzystania. Obecne innowacje na rynku edukacji
powinny inicjować współpracę a nawet niekiedy wymuszać inicjację
kontaktu między uczestnikami. Zaangażowanie całego grona słuchaczy
ma znaczny wpływ na skupienie oraz aktywowanie zupełnie innych
płaszczyzn umysłu. Płaszczyzny te odpowiedzialne są za procesy znoszenia barier w komunikacji oraz kreatywność. Oba te czynniki są niezbędne w celu inicjacji jak i również realizacji nowych projektów.

Mechanizmy kierujące swobodą w działaniu oraz spontanicznością
w operowaniu informacją leżą u płaszczyzn pamięć długotrwałej. Ten
rodzaj pamięci odpowiedzialny jest za procesy automatyczne, dzięki
którym możliwe jest funkcjonowanie jak również operowanie informacją bez wcześniejszej analizy czy przygotowania. U podstaw tej pamięci
leży również umiejętność swobodnej werbalnej komunikacji jaką jest
nasza mowa. Obecnie nikt nie zastanawia się nad istotą umiejętności
operowania językiem macierzystym z uwagi na fakt korzystania z niej
w sposób spontaniczny i całkowicie dla nas swobodny. W wymiarze
praktycznym operowania informacją wyznacznikiem nabycia danej
wiedzy jest jej rzeczywiste wykorzystanie. W przypadku nauki języka
jest to umiejętność komunikowania się z osobami mówiącymi w danym
języku. Okazuje się, że nauka języka obcego może opierać się na wykorzystaniu istniejącej w jednostce umiejętności operowania językiem
macierzystym. Należy uświadomić sobie fakt, że umiejętność ta została
nabyta przez każdą jednostkę na tej planecie w ten sam sposób opierający się wyłącznie na praktyce oraz operowaniu pamięcią długotrwałą.
Nikt nie tłumaczy dziecku czym jest podmiot czy orzeczenie nim zacznie mówić, a mimo to potrafi ono operować językiem ojczystym w
mowie nie popełniając przy tym praktycznie żadnych błędów.
W celu aktywowania pamięci długotrwałej w procesie nauczania
należy oprzeć metodykę na całkowitym zaangażowaniu uczestników w
wiedzę przekazywaną na lekcji czy zajęciach, włączając w to ciągła absorpcję ich uwagi. Jest to możliwe jedynie poprzez aktywną interakcję
z odbiorcami oraz umożliwienia ich całkowitego uczestnictwa w poruszanych aspektach danej nauki podobnie jak w przypadku nabywania
umiejętności mowy w języku macierzystym. Dzięki umieszczeniu informacji w tej płaszczyźnie umysłu możliwa jest pewność w działaniu oraz
wykorzystanie zasobów w sposób praktyczny co za tym idzie znoszenie barier w komunikacji międzyludzkiej. Praktyczny system operowania informacją Metody Hamonda wymusza absorbcję uwagi oraz ciągłe
uczestnictwo każdego odbiorcy niwelując przy tym aspekt istniejącego
między uczniami podziału z uwagi na fakt, że ukrycie zrozumienia
bądź znajomości informacji nie jest zwyczajnie możliwe. Odwraca to
zapis rywalizacji budząc wiarę we własne możliwości oraz potencjał w
działaniu. Ciągłe praktyczne operowanie informacją wiąże się również
z popełnianiem błędów przez uczestników procesu wymiany informacji co umożliwia odwagę i swobodę w ich popełnianiu.
Praktyczny system operowania informacją jest szansą na inwestycje w kapitał ludzki, który będzie stanowił grupę ludzi przedsiębiorczych i kreatywnych tworzących wspólne projekty i przedsięwzięcia
opierające się na prawidłowej komunikacji międzyludzkiej.
Adam Spittal
Michał Hamond
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Transfer wiedzy

Czynniki kształtujące bezpieczeństwo dostaw
ropy naftowej
Globalny rynek surowców energetycznych

R

ynek surowców energetycznych, a więc również ropy naftowej ze względu na swój globalny charakter jest niezwykle
wrażliwy na sytuację polityczną zarówno w regionach wydobycia jak i
w krajach tranzytowych. Dostawy ropy na świecie, mogą być fizycznie
przerwane w dowolnym momencie przez wydarzenia w regionach produkcji i w strefach tranzytowych, szczególnie przez niestabilną sytuację
polityczną lub wojnę.
Poza trendami rynkowymi, niestabilność cen surowców energetycznych będących w obrocie handlowym na rynkach międzynarodowych, może wynikać z szeregu czynników: miedzy innymi celowych
działań państw eksportujących, sporów geopolitycznych, czy efektów
kursów walut oraz spekulacji inwestorów finansowych. Czynniki te
wywierają wpływ zarówno na rynek, którego to dotyczy, jak i na rynek
zastępczych surowców energetycznych.
Zasoby ropy naftowej są bardzo nierównomiernie rozmieszczone
na całym świecie, a Unia Europejska ma ich szczególnie niewiele. W
państwach nowoprzyjętych do Unii Europejskiej sytuacja jest jeszcze
gorsza. Wiele nadziei i emocji budzi ropa i gaz ze źródeł niekonwencjonalnych (ropa ściśnięta i gaz z łupkowy), jednakże do dziś nie wiadomo
nic pewnego na temat możliwości ich pozyskania i całkowitych jego
kosztów. Inwestycje infrastrukturalne związane z rynkiem ropy są niezwykle kosztowne, jednocześnie okres zwrotu kapitału rozłożony jest
na wiele lat, co znacznie wpływa na poziom cen produktów ropopochodnych dla końcowego odbiorcy.
Wszystkie wymienione zagadnienia rodzą pytania o bezpieczeństwo zapewnienia stabilnych dostaw, po akceptowalnej dla rafinerii i
klienta cenie. Bezpieczeństwo dostaw surowców energetycznych w tym
ropy naftowej nie oznacza starań o maksymalizację samowystarczalności energetycznej, czy minimalizację zależności od źródeł zewnętrznych,
lecz ma na celu obniżenie ryzyka związanego z taką zależnością.
Bezpieczeństwo dostaw ropy naftowej może być pojmowane, jako
autonomiczny proces dla określonego kraju, grupy krajów czy nawet
regionu lub w sposób zintegrowany z gospodarką światową.1 W przypadku ropy naftowej zastosowanie autonomicznego modelu dostaw,
czyli ograniczonego do polskiej gospodarki nie gwarantuje zapewnienia bezpieczeństwa dostaw ze względu na brak w Polsce własnych za-
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sobów ropy o rozmiarach mogących w znaczącym stopniu wpłynąć na
pokrycie zapotrzebowania polskich rafinerii.

Model bezpieczeństwa dostaw
Podjęto próbę konstrukcji modelu bezpieczeństwa dostaw ropy
naftowej zintegrowanego ze strukturami Unii Europejskiej i z gospodarką światową ze względu na globalny charakter rynku ropy oraz
na kształtowanie się wspólnej polityki energetycznej państw wspólnoty europejskiej. Perspektywicznie rynek ropy naftowej ze względu
na znacznie oddalone źródła ropy od centrów konsumpcji, pozostanie
rynkiem o skali globalnej (Schemat 1).
Rynek ropy naftowej jest wysoce konkurencyjny, a także w stosunku do innych nośników energii słabo opisany i tylko w nieznacznym
stopniu regulowany. Regulacje UE odnoszą się głównie do obowiązku
utrzymywania zapasów ropy i paliw. Badania nad możliwościami bezpiecznych dostaw zarówno w stosunku do konwencjonalnych metod
wydobycia jak i metod związanych z nowymi źródłami ropy ( ropa
ściśnięta, ropa z piasków roponośnych, podmorskie złoża w obszarach
arktycznych, złoża podmorskie z pokładów podsolnych) są słabo opisane. Budzi to uzasadniony niepokój odbiorców ropy naftowej ze względu na perspektywę wzrostu cen surowca, spowodowany znacznym
wzrostem kosztów wydobycia ropy niekonwencjonalnej w stosunku do
dotychczas eksploatowanych złóż. Istotnym źródłem niepokoju krajów
importujących ropę jest brak tzw. zapasowych (wolnych) mocy produkcyjnych, które w razie braku na rynku dostaw ropy, mogą być szybko
wykorzystane, oraz pogarszający się dostęp do źródeł. Oba czynniki
wraz z globalnym kryzysem ekonomicznym w ostatnich kilku latach,
spowodowały znaczny wzrost cen ropy na rynku oraz trwałe zmiany
w relacjach wskaźników cenowych WTI/Brent. Zmiany są niekorzystne
dla ropy Brent, która jest właściwym wskaźnikiem dla rynku europejskiego i odzwierciedla trwały spadek wydobycia (dostępności ropy) ze
złóż Morza Północnego.
W związku z polityką klimatyczną zmierzającą do przeciwdziałania
ociepleniu klimatu oraz związaną z tym zwiększającą się efektywnością energetyczną w krajach Unii Europejskiej znacznie spada zużycie
ropy naftowej. Spadek ten powoduje, że kraje producenckie w tym Federacja Rosyjska poszukują nowych rynków zbytu dla swojej ropy. Dotychczasowe centra konsumpcji leżące w krajach OECD, w tym w UE
przesuwają się do krajów intensywnie rozwijających swoje gospodarki.
Szybki rozwój gospodarki chińskiej i ciągle rosnący apetyt na energię
powoduje, ze Chiny stają się dla Rosji bardzo ważnym odbiorcą ropy
naftowej. W krajach Unii Europejskiej dodatkowym czynnikiem osłabiającym pozycję negocjacyjną jest brak spójnej unijnej polityki energe-

Bezpieczeństwo energetyczne Polski w ujęciu autonomicznym i zintegrowanym z Unia Europejską. Paweł Bożyk. Warszawa 2013.
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Schemat 1. Czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo dostaw

Źródło: Opracowanie własne
tycznej w zakresie dostaw ropy naftowej. W odniesieniu do ropy, Unia
Europejska pozostawia większość zagadnień związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dostaw w gestii krajów członkowskich i firm naftowych, kładąc nacisk jedynie na zapewnienie rezerw strategicznych
ropy naftowej i produktów ropopochodnych.

Europejska polityka energetyczna
i dostęp do źródeł
Poza regulacjami dotyczącymi stanu zapasów, członkostwo w
Unii Europejskiej wywarło niewielki wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ropy naftowej na potrzeby polskiej gospodarki.
Brak wspólnej polityki energetycznej UE w zakresie dostaw ropy naftowej skutkuje miedzy innymi niedostatkiem współfinansowania projektów infrastrukturalnych, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa
stabilnych dostaw ropy naftowej.
Ostatnie lata wykazują znaczny wzrost popytu na dostęp do źródeł ropy naftowej, szybki rozwój nowej infrastruktury przesyłowej i
magazynowej powiązanej z nowymi centrami konsumpcji. Odnotowu-

3

je się także ograniczenia wydobycia w krajach, które od lat były tradycyjnymi dostawcami ropy, a także ograniczenia rafinacji w krajach,
których gospodarki są w stagnacji lub przeszły do ery postindustrialnej. Spadek produkcji rafineryjnej znajduje odzwierciedlenie w licznych
zamknięciach rafinerii i wykorzystywaniu ich bazy magazynowej jako
miejsca do gromadzenia zapasów paliw.
Ponieważ dostawy ropy naftowej do polskich rafinerii ze źródeł
krajowych stanowią tylko nieznaczną ilość w stosunku do ogólnego zapotrzebowania (około 5 %)2, a z przyczyn logistycznych część wydobycia krajowego jest bezpośrednio eksportowana do pobliskich odbiorców
za granicą, można zasoby krajowe uznać za nieistotne w zapewnieniu
dostaw do Polski3. Brak również danych pozwalających na prognozowanie w przewidywalnym czasie, istotnego wzrostu wydobycia ropy
ze źródeł krajowych włączając w to wydobycie ropy nazywanej niekonwencjonalną.
W związku z tym, badania skupiają się na ocenie bezpieczeństwa dostaw ropy naftowej na potrzeby polskiej gospodarki ze źródeł leżących
poza granicami Polski.

http://www.pgnig.pl/pgnig/sd/wip/17477
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Miary bezpieczeństwa dostaw ropy naftowej
Jako miary bezpieczeństwa dostaw ropy naftowej spoza granic Polski wykorzystano wskaźnik, którego podstawą jest indeks Herfindahla
Hirschmana. Jest on powszechnie wykorzystywany w ekonomii, jako
miara koncentracji na rynku4. Na bazie indeksu Herfindahla Hirschmana E. Paltseva i Ch. Coq zaproponowały w roku 2008 wskaźnik nazywany Risky External Energy Supply (REES). Podejście Ch. Coq i E. Paltsevy koresponduje z teoretyczną koncepcją bezpieczeństwa dostaw, w
której na pierwszy plan wysuwają się ryzyka (zagrożenia) związane z
dostawami z zagranicy5.
Wskaźnik REES nie ma stałego przedziału zmienności. Ch. Coq i
E. Paltseva podają jedynie, że im wyższa wartość wskaźnika, tym większe ryzyko dla danego kraju w związku z zagranicznymi dostawami
surowców. Indeks politycznej stabilności, autorki zaczerpnęły z bazy
firmy PSR. Proponowany przez PSR indeks waha się w granicach od
zera do stu. Większe wartości PRS oznaczają przy tym wyższą polityczna stabilność danego kraju.

Podsumowanie
Z wstępnej analizy problematyki wynika, że w obszarze zainteresowania określonym tematem nie prowadzono w Polsce jak dotąd badań szczegółowych, odnoszących się do współczesnych realiów dostaw
ropy naftowej w warunkach jednolitego rynku europejskiego i rynku
globalnego. Ponadto należy podkreślić, że zarządzanie bezpieczeństwem stanowi proces nastawiony na formułowanie i wdrażanie określonej strategii. W związku z tym niezbędne jest opracowanie modelu
zarządzania bezpieczeństwem dostaw ropy naftowej.

Ten element wskaźnika REES pokazuje zagrożenia związane
z transportem surowców do kraju importera. Im większa odległość
miedzy dostawcą, a odbiorcą towaru, tym większe jest niebezpieczeństwo związane z transportem.ia Ch. Coq i E. Paltseva podkreślają, że ta
zależność nie ma charakteru liniowego. Gdyby tak było, wówczas dostawcom z najbardziej oddalonych od importera krajów przypisano by
nieproporcjonalnie wysoki wskaźnik
. Zamiast tego wychodzi się z
założenia, że ryzyka związane z duża odległością miedzy eksporterem,
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a importerem równoważy poziom stabilności politycznej dostawcy.
Progi wyznaczające odległości określono wychodząc z założenia, że
najmniejsze ryzyko wiąże się z dostawami surowców w krajach europejskich
. Natomiast wraz ze wzrostem odległości zwiększa się
(choć nie liniowo) ryzyko6.

Podjęte badania wynikają z doświadczeń zawodowych autora mówiących o tym, że dotychczasowe funkcjonowanie polskiego sektora
naftowego wymaga analizy, uporządkowania i zbudowania modelu
systemu bezpieczeństwa dostaw, dowodzą również głębokiej potrzeby
odniesienia się praktyki przemysłowej do teoretycznych rozważań.
Krzysztof Szymichowski

4

Paweł Bożyk. Bezpieczeństwo energetyczne Polski w ujęciu autonomicznym i zintegrowanym z Unia Europejska, Warszawa 2013.
Paweł Bożyk. Bezpieczeństwo energetyczne Polski w ujęciu autonomicznym i zintegrowanym z Unia Europejska, Warszawa 2013.
6
Paweł Bożyk. Bezpieczeństwo energetyczne Polski w ujęciu autonomicznym i zintegrowanym z Unia Europejska, Warszawa 2013.
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Dostosowanie struktury kształcenia do potrzeb
rynku pracy w opinii władz uczelni wyższych
Wprowadzenie

oparciu o zainteresowania (23,1%), dostosowanie się do rynku pracy
(15,4%) a także ciekawa ofertę uczelni(15,4%).

O

becna sytuacja absolwentów na rynku pracy z perspektywy
ich wchodzenia na rynek pracy – ich zatrudnienie bądź bezrobocie zależne jest od wielu czynników.
Do podstawowych czynników należą: niedopasowanie popytu i
podaży na określony rodzaj pracy, niedopasowanie terytorialne miejsc
zapotrzebowania na prace, indywidualne predyspozycje, doświadczenia zawodowe wśród absolwentów na rynku pracy, zbyt niski staż pracy, nieodpowiednie wykształcenie, rodzaj ukończonej uczelni itp.
Pracodawcy podejmując decyzję o zatrudnieniu pracownika z
wyższym wykształceniem zwracają uwagę m.in. na: rodzaj dyplomu,
formę studiów, prestiż oraz renomę uczelni a przede wszystkim na indywidualne predyspozycje.

Motywy podjęcia studiów - opinie kandydatów na studia, studenci, absolwenci
Do głównych motywów podjęcia studiów są m.in. rodzaj ukończonej uczelni, typ uczelni, ilość godzin praktyki, jakość kształcenia, oferta programowa uczelni, lokalizacja uczelni, prestiż, tradycje rodzinne,
chęć zdobycia tytułu, zwiększenie szans na rynku, perspektywa wysokich zarobków, namowa kolegów, moda przypadek lub inny powód.
Z badań własnych wynika, że respondenci decydują się na uczęszczanie do uczelni wyższej ze względu na zwiększenie swoich szans na
rynku pracy, chcą zdobyć tytuł licencjata, inżyniera bądź magistra lub
po prostu bez konkretnego powodu wybierają się na studia. W mniejszym stopniu na wybór uczelni wpływają następujące czynniki: skierowanie przez pracodawcę, lokalizacja uczelni, opinie znajomych itp.
Z badań wynika także, że wiek istotnie wpływa na dokonany wybór. Respondenci w wieku 18-24 wybierali uczelnię ze względu na zainteresowania (23,15%), pasja, powołanie, chęć pracy z ludźmi (13,13%),
dostosowanie się do rynku pracy (11,57) .Dla respondentów w wieku
25-50 głównym motywem wyboru jest zainteresowanie (29,7%), doświadczenie, podniesienie kwalifikacji, poszerzenie wiedzy(13,5%).
Natomiast dla osób w wieku 31-35% głównym motywem wyboru
uczelni są zainteresowania (40%), pasja, powołanie, chęć pracy z ludźmi (26,7%). Respondenci w wieku 36-40 decydując się na uczelnie biorą pod uwagę na pierwszym miejscu zainteresowania, doświadczenie
podniesienie kwalifikacji, poszerzenie wiedzy (33,3%), następnie tradycje rodzinne, pasje, powołanie (16,7%). Dla osób w wieku 41-45 ważne
są następujące czynniki: tradycje rodzinne, zainteresowania, doświadczenie podniesienie kwalifikacji, poszerzenie wiedzy (20%). Osoby te
wybierają się na studia także poprzez skierowanie przez pracodawcę
(40%). Respondenci w wieku 46 – 50 decydując się na studia zwracają
uwagę na doświadczenie podniesienie kwalifikacji, poszerzenie wiedzy (33,3%). Osoby w wieku 50 i więcej dokonują wyboru uczelni w

Na podstawie badań własnych należy zauważyć, że dla kierunków: administracja, agrobiologia, akustyka, bezpieczeństwo i higiena
pracy, dziennikarstwo, edukacja muzyczna i artystyczna, ekonomia,
elektrofizyka, elektrotechnika, energetyka, filmoznawstwo, fotografia,
geodezja, i kartografia, geoinżynieria, handel zagraniczny, historia, informatyka, instrumentalistyka, kompozycja, dyrygentura, mechanika,
media design, muzyka, nawigacja, oceanografia, pedagogika, pielęgniarstwo, politologia, produkcja, technika rolnicza i leśna, technologia
chemiczna, technologia żywności, teologia, trenerski oraz zarządzanie
głównym motywem jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych, które umożliwiłyby zdobycie dobrze płatnej pracy.
Ze względu na ciekawą ofertę programową uczelni wybrali ją m.in.
kandydaci następujących kierunków : antropologia, grafika komputerowa, intermedia, komunikacja europejska, międzynarodowe stosunki
gospodarcze, radioelektronika. Kierunki takie jak: archeologia, astronomia, analityka medyczna, akustyka, dietetyka, energetyka, geografia,
historia nie posiadają ciekawej oferty programowej.
Kierunki takie jak: filmoznawstwo, fizyka, handel zagraniczny, towaroznawstwo przez respondentów uważane są jako prestiżowe.
Zaskakujący wynik dotyczy motywu takiego jak: tradycje rodzinne. Zwykle uważa się, że na kierunki takie jak lekarski, prawo, pedagogika wybierają się osoby, które chcą kontynuować tradycje rodzinne.
Z przeprowadzonych badań wynika, że najwięcej osób wybrało kierunek trenerski 28,57%, następnie resocjalizację 23,08%, między 10 a 15%
wybrało kierunki takie jak: etnologia, fotografia, instrumentalistyka,
dyrygentura, kompozycja, muzyka i ogrodnictwo. Kierunki medyczne
taki jak farmacja wybrało (5,88%), lekarski (8,47%). Natomiast na prawo
zdecydowało się ze względów tradycje rodzinne 9,84 a na pedagogikę
(2,65%).
Chęć zdobycia tytułu zadeklarowali respondenci następujących
kierunków: agroekonomia, geoinżynieria, inwestycje i nieruchomości,
radioelektronika.
Respondenci przy wyborze kierunku studiów zwracali także uwagę na to, żeby kierunek był dla nich przyszłościowy, żeby łatwo znaleźli
prace po nim. Do kierunków przyszłościowych dających szerokie pespektywy zawodowe należą: automatyka i robotyka, bezpieczeństwo
narodowe, biotechnologia, bezpieczeństwo i higiena pracy, budownictwo, elektroradiologia, farmacja, fizjoterapia, geoinżynieria, inżynieria, leśnictwo, logistyka, polityka społeczna, resocjalizacja, stomatologia, trenerski, technika drewna oraz ochrona środowiska.
Respondenci uważają, że studiowanie na kierunkach takich jak:
geodezja i kartografia (25%), geoinżynieria (20%), antropologia (16,6%)
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oraz media design (14,28%) zapewni im wysokie zarobki.. Natomiast
wysokich zarobków nie spodziewają się po kierunkach takich jak: agrobiologia, architektura, astronomia, archiwistyka, biologia, dietetyka,
dziennikarstwo, elektrofizyka, geografia , historia, rolnictwo itp.
Do kategorii przypadek zostały włączone następujące motywy
wskazane przez ankietowanych, należą do nich zbyt mała ilość punktów na egzaminie wstępnym, aby dostać się na wybrany przez siebie
kierunek, brak kolejki w punktach rekrutacyjnych, losowy wybór z informatora, niewiedza, czego dotyczy dany kierunek. Przez przypadek
studia podjęli m.in. respondenci następujących kierunków: budownictwo (1,09%), edukacja muzyczna i artystyczna (3,57%) administracja
(3,85%), ekonomia (4,49%) biotechnologia (5,17%) agrobiologia (9,09%),
chemia (10,26%), architektura (11,11%), agroekonomia (16,67%), aż
21,88 % rolnictwo oraz 23,81% wybrało geografię. Najwięcej respondentów przez przypadek wybrało antropologia (33,3%).
Respondenci, którzy chcieli zaspokoić własne ambicje lub swojej rodziny wybrali następujące kierunki : pedagogika (0,18%), filologia (0,73%),
finanse (0,89%), administracja (1,1%), matematyka (1,49%), biotechnologia (1,72%), ekonomia(1,75%), politologia (1,96%), zarządzanie (1,89),
fizjoterapia (2,24%), międzynarodowe stosunki gospodarcze (2,5%), instrumentalistyka, kompozycja, dyrygentura (2,56%), logistyka (2,67%),
technologia żywności (3,03%), nawigacja (3,92), lekarski (6,78%), prawo
(8,2%). Najwięcej osób wybrało kierunek etnologia i wokalno – aktorski (11,11%), oceanografia i weterynaria (16,67%), fotografia i historia(22,2%).
Ze względu na zainteresowania ankietowani wybrali następujące
kierunki astronomie i archeologię, w dalszej kolejności znajdowały się
następujące kierunki: biologia, architektura, dietetyka, filozofia, grafika
komputerowa, matematyka, polityka społeczna, psychologia oraz zootechnika. Ze względu na brak zainteresowania respondenci nie wybierali takich kierunków jak: agrobiologia, agroekonomia, analityka medyczna, antropologia, akustyka, archiwistyka, bezpieczeństwo i higiena
pracy, elektrofizyka, elektroradiologia, energetyka, etnologia, filmoznawstwo, fotografia, geoinzynieria, historia, handel zagraniczny itp.
Ze względu na opinię znajomych, kolegów lub modę na studiowaniu na danym kierunku respondenci wybrali następujące kierunki:
aż 75% analityka medyczna, europeistyka (22,2%), weterynaria (16,6%),

ogrodnictwo (13,63%), wokalno – aktorski (11,1%), dietetyka (8%),
prawo (6,55%), inżynieria (4%), najmniej wybrało towaroznawstwo
(4,34%), logistyka (2,66%), turystyka (2,68%), lekarski (1,69%), zarządzanie (1,62%), międzynarodowe stosunki gospodarcze (1,25%), fizjoterapia (0,74%), pedagogika (0,35%).
Ze względu na lokalizację uczelni zdecydowali się na studiowanie
kandydaci następujących kierunków: edukacja muzyczna i artystyczna,
ekonomia, europeistyka, filologia, kulturoznawstwo, lekarski, międzynarodowe stosunki gospodarcze, pedagogika, prawo oraz zarządzanie.
Kierunki, które były wybierane przez kandydatów na studia ze względu na pasję powołanie to: wokalno – aktorski (55,5 %), ratownictwo
(46,15%), historia (22,2%). Jest to także wynik zaskakujący, ponieważ
według powszechnej opinii ze względu na pasję lub powołanie osoby
wybierały zwykle pedagogikę, medycynę natomiast z przeprowadzonych badań na kierunki te wybrało się tylko pedagogika – 11,46% a na
kierunek lekarski (13,5%).

Czy wybór danej uczelni, jej kierunku
ułatwił absolwentowi znalezienie pracy?
Z badań własnych dotyczących sytuacji absolwentów na rynku
pracy wynika, że o przydatności absolwenta do pracy w większym
stopniu decydują jego indywidualne predyspozycje niż rodzaj, typ, kierunek ukończonej uczelni. Badani respondenci krytycznie wypowiadali
się o przydatności wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie studiów.
Respondenci skarżyli się na brak elastyczności studiów, ograniczona
swobodę wyboru przedmiotów, wykładowców, brak praktyki podczas
studiów lub praktyka niedostosowana do kierunku studiów a także
nie w pełni dostosowana oferta studiów do rynku pracy – niski stopień
indywidualizacji. Studenci zauważyli także fakt, że podczas rekrutacji
nie stosowano żadnych kryteriów naboru – przyjmowano każdego bez
względu na wyniki na świadectwie.
Część absolwentów uczelni wyższych stwierdziła także, że została
wyposażona w kompetencje, których rynek pracy nie oczekuje – są one
bezużyteczne Podczas studiów wiedza przekazywana przez kadrę była
nieaktualna, przekazywana była wiedza , która była zbędna bądź zbyt
obszerna.

Tabela 1. Zgodność wykształcenia a ukończony kierunek studiów
Zgodność wykształcenia a ukończony kierunek studiów

Respondenci w (%)

tak, zgodnie z kierunkiem studiów

14,62

praca niezgodna z ukończonym kierunkiem studiów

50,89

studiuje i już pracuje zgodnie z kierunkiem uczelni

5,07

jeszcze studiuje

4,03

ciągle szukam pracy

5,80

nie wiem

3,47

nie dotyczy

13,56

brak odpowiedzi

2,56

Źródło: Opracowanie na podstawie własnych badań
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Absolwenci po ukończonej uczelni znajdują prace, lecz zwykle
niezgodną z ukończonym kierunkiem studiów. W tabeli nr 1 przedstawiono zależność zgodności wykształcenia a ukończonego kierunku.
Z powyższej tabeli należy zauważyć, że aż 50,89% respondentów
wykonuje prace niezgodną z ukończonym kierunkiem studiów; natomiast 14,62% pracuje zgodnie z kierunkiem studiów a tylko 5,07%
pracuje zgodnie z kierunkiem studiów i równocześnie studiuje. Nie
jest to sytuacja zadawalająca. Uczelnie nie gwarantują pracy zgodnej z
ukończonym kierunkiem studiów.
Natomiast studenci bądź absolwenci twierdzą, że uczelnia nie zawsze zapewnia wysoką jakość kształcenia twierdzą, nie dostosowuje
swoich programów do sytuacji na rynku pracy. Większość uczelni nie
monitoruje zawodowych losów swoich absolwentów lub jest w fazie
badań. Uczelnie nie wspierają swoich studentów w poszukiwaniu pracy, nie zawsze posiadają Akademickie biura Karier, nie zapewniają odpowiednich praktyk.
Praktyka zawodowa jest uzupełnieniem wiedzy teoretycznej, która jest przekazywana w trakcie studiów. Umożliwia zwiększenia dla
studenta bądź absolwenta szansy znalezienia pracy w takcie lub po
ukończeniu studiów. Pracodawca jak i władze uczelni i sam student
powinien być świadomy, że praktyka odgrywa ważną rolę w procesie
kształtowania kwalifikacji przyszłego pracownika. Praktyka zawodowa
umożliwia zdobycie doświadczenia zawodowego, nauczenie się czegoś
nowego, sprawdzenia wiedzy teoretycznej w praktyce itp.
A co na ten temat sądzą władze uczelni wyższych? Czy przy takich
wyborach danej uczelni absolwent znajdzie prace bez problemu i do
tego zgodną z wykształceniem? Czy uczelnia gwarantuje pracę zgodną
z ukończonym kierunkiem studiów?

Opinie wybranych władz uczelni wyższych
Jedynie nieliczne uczelnie udzieliły odpowiedzi na ankietę bądź
zgodziły się na przeprowadzenie wywiadu dotyczącego wyrażenia
opinii o reformie szkolnictwa – dostosowanie struktury kształcenia do
potrzeb rynku pracy.
Z badań własnych przeprowadzonych wśród władz uczelni
stwierdzono, że uczelnie zapewniają studentom wysoką jakość kształcenia. Uczelnie dostosowują swoje programy do sytuacji na rynku pracy. Niewiele uczelni monitoruje zawodowe losy swoich absolwentów.
Część uczelni wspiera swoich studentów za pomocą akademickich biur
karier, akademickich inkubatorów przedsiębiorczości. Instytucje te
pomagają studentom poruszać się na rynku pracy, pomagają w kontaktach z pracodawcami lub działają także jako agencje zatrudnienia.
Niestety są też opinie negatywne - Biura Karier w niczym nie pomogły
studentowi, są bo są, są do niczego, nie są przydatne.
Wadami Biur Karier w opinii ankietowanych są m.in. osoby zatrudnione w Biurze Karier nie zawsze mają odpowiednie wykształcenie do
prowadzenia doradztwa zawodowego, posiadają trudności lokalowe,
zbyt mała ilość pracowników udzielających porady dotyczącego znalezienia pierwszej pracy, stażu, doświadczenia zawodowego, posiadają

małą wiedze dotyczącą oczekiwań studentów i absolwentów w trakcie
studiowania i po ukończonej uczelni, mały kontakt z pracodawcami,
słabo się promują. Niektórzy studenci bądź absolwenci nawet nie wiedzą, że uczelnia posiada Akademickie Biuro Karier. Wadą Biur Karier
jest także brak systematycznego pomiaru skuteczności działań prowadzonych na uczelni.
Poniżej przedstawiono wybrane opinie władz uczelni m.in. władze Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Akademii Morskiej z Gdyni, Uniwersytetu Gdańskiego.
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec - Prorektor ds. nauki
Pomorski Uniwersytet Medyczny twierdzi, ze uczelnia zapewnia studentowi najwyższa jakość kształcenia, dostosowuje swoje programy
do sytuacji na rynku pracy, monitoruje zawodowe losy swoich absolwentów, unowocześnia programy swoich studiów i dostosowuje je do
wyzwań rynku pracy. Student ma możliwość elastycznego wyboru
przyszłej drogi zawodowej. Profesor jest dla studenta. Uczelnia niestety
nie gwarantuje pracy ani nie umożliwia swobody w kreowaniu nowych
kierunków i programów studiów integrujących wiedze z różnych dziedzin. Uczelnia tworzy programy wspólnie z pracodawcami. Uczelnia
utrzymuje kontakty z miejscowymi firmami, aby dostosować się do
rynku pracy, włączać osoby praktycznie zajmujące się daną dziedziną
w proces przygotowania programu studiów, jego realizacji i oceny wyników. Natomiast przedstawiciele biznesu oraz przemysłu nie wchodzą w skład konwentu uczelni. W procesie transformacji szkolnictwa
wyższego uczelnia zareagowała na zmiany błyskawicznie. Uczelnia
skupia się na wiedzy akademickiej i uczeniu uczenia studentów. Rynek usług edukacyjnych nie jest dla uczelni podstawowym czynnikiem
rozwoju uczelni. Uczelnia zapewnia studentowi zdobycie umiejętności
potrzebnych na rynku pracy – nabycie tych umiejętności jest zależne
w głównej mierze od studenta. Uczelnia uczy studenta myślenia, elastycznego zachowania na rynku pracy, uczy wąsko pojętego zawodu,
negocjacji, komunikacji . studenci mają możliwość uczestnictwa w programie Socrates Comenius. Głównym motywem wyboru tej uczelni według władz jest zdobycie zawodu, prestiż uczelni. Studenci tej uczelni
oczekują zdobycia umiejętności oraz wiedzy przydatnej w przyszłej
pracy. Uczelnia ta kształci na potrzeby rynku pracy. Jakość dydaktyki i nauki jest oceniana przez studentów w postaci przeprowadzanych
ankiet. Uczenia współpracuje z uczelniami zagranicznymi m.in. Univ
Greifswald, Wuerzbuyrg Bari, Lund
Dr hab. prof. UR Wojciech WALAT Prorektor ds. Studenckich i
Kształcenia twierdzi, że uczelnia zapewnia studentom najwyższą jakość kształcenia. Uczelnia ma wdrożony wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia, którego filarami prawnymi są:
1) przepisy Statutu UR (§39c, § 65-68 §78 pkt 5)
* Zarządzenie Rektora nr 59/2010 z 30.12.2010 w sprawie wprowadzenia
Wewnętrznego Systemu Oceny Jakości Kształcenia na Uniwersytecie
Rzeszowskim
* Uchwała nr 333/11/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 24 listopada 2011 w sprawie funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.
*Zarządzenie nr 86/2011 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z
21.12.2011 w sprawie określenia wzorów ankiet funkcjonujących w
ramach wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia oraz
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organy wewnętrznego systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia: Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie
Rzeszowskim realizowany jest w trybie ciągłym przez Uczelniany Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, zwany dalej Uczelnianym
Zespołem, Sekcję Jakości Kształcenia, Biuro Karier oraz Zespoły ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, na poziomie jednostek organizacyjnych
UR.

tworzy macierze do kodowania danych w ramach badania losów zawodowych absolwentów, archiwizuje zebrane formularze i ankiety
gromadzonych dla potrzeb monitorowania karier zawodowych absolwentów, dokonuje statystycznych analiz zebranych danych w ramach
monitorowania karier zawodowych absolwentów, tworzy zestawień
tabelarycznych oraz raporty z wynikami monitorowania karier zawodowych absolwentów.

Uczelnia dostosowuje swoje programy do potrzeb rynku pracy.
Komisje programowe tworzące programy kształcenia, wielokrotnie
konsultowali się z przedstawicielami lokalnego rynku pracy. Efektem
tych rozmów były między innymi dodanie niektórych przedmiotów w
planach studiów oraz tworzenie opisów efektów kształcenia pod kątem możliwości znalezienia przez absolwenta pracy bądź zwiększenia
elastyczności na rynku pracy. Komisje programowe na poszczególnych
wydziałach stale pracują nad unowocześnieniem programów kształcenia. Pojawiają się nowe przedmioty w planach studiów stosownie
do przemian technologicznych, nowe metody kształcenia – prace nad
wdrożeniem kształcenia na odległość. Uczelnia jest elastyczna dzięki
swojej szerokiej ofercie programowej, która jest kierowana zarówna
dla kandydata na studia, absolwenta jak i osób aktywnych zawodowo
- studia podyplomowe, kursy doszkalające, kursy języków obcych, a
także centra certyfikacyjne języków obcych – np. możliwość zdawania
certyfikatów TELC i LCCI.

Uczelnia nie gwarantuje pracy po studiach lecz posiada wiedzę, że
absolwenci jej uczelni odnajdują się na rynku pracy. Uczelnia kształci
na potrzeby rynku pracy. Niezbędnym elementem programów kształcenia jest badanie zgodności kierunku z potrzebami rynku pracy. Jakość dydaktyki i nauki oceniana jest wysoko - Świadczą o tym wyniki
badania jakości kształcenia na podstawie formularza oceny własnej
wydziału.

Profesorowie są otwarci dla studentów. Chętnie dzielą się wiedzą
i doświadczeniami również poza salą wykładową. Dla studentów dostępne są konsultacje, możliwość uczestnictwa w projektach, kołach
naukowych i stowarzyszeniach a także w wykładach otwartych, konferencjach naukowych, projekty edukacyjne, warsztaty, wyjazdy, koła
naukowe, konkursy, publikacje naukowe/ zeszyty naukowe. Programy
studiów tworzone są wspólnie z pracodawcami podczas konsultacji
oraz spotkań. Uczelnia utrzymuje kontakty z miejscowymi firmami,
uczestniczy w targach pracy, organizuje staże studenckie, dla absolwentów. Na każdym wydziale studenci mogą wyjeżdżać na wymiany
międzynarodowe w ramach programu ERASMUS. Szeroka oferta wyjazdów przeznaczona jest też dla pracowników zarówno naukowych
jak i administracyjnych.
Uczelnia zachowuje niezbędną równowagę pomiędzy wiedzą akademicką a kształtowaniem umiejętności praktycznych. Jest to również
zależne od konkretnego programu kształcenia (jedne dziedziny wiedzy
są bardziej teoretyczne, inne zaś typowo praktyczne).
W każdym procesie uczelnia kładzie nacisk by wykształcić w studencie potrzebę uczenia się przez całe życie. Wśród oferty studiów są zarówno studia wyspecjalizowane, posiadające szczegółowe specjalności
– można wiec powiedzieć, że uczelnia uczy wąsko pojętego zawodu.
Niemniej jednak w ofercie są także kierunki o szerokim spektrum wiedzy ogólnej dające gruntowne wykształcenie i elastyczność niezbędną
na rynku pracy XXI wieku.
Uczelnia monituje kariery zawodowe absolwentów za pomocą
Biura Karier które: tworzy i aktualizuje narzędzia do monitorowania
karier zawodowych absolwentów, prowadzi badania internetowe i telefoniczne wśród absolwentów wyrażających zgodę na udział w badaniu,
obsługuje system do monitorowania karier zawodowych absolwentów,

Uczelnia zapewnia studentom zdobycie umiejętności potrzebnych
na rynku pracy - W szczególności jest to wyraźne w opiniach studentów kończących staże. Z odpowiedzi na pytania ankietowe wynika, że
wiedza, którą zdobyli oni na uczelni jest przydatna w wykonywanych
przez nich obowiązkach zawodowych i dzięki temu łatwiej jest im zaadaptować się do kultury organizacyjnej w miejscu pracy.
Rynek usług edukacyjnych tak jak dla PUM-u nie jest podstawowym
czynnikiem rozwoju studiów wyższych. Uczelnia prowadzi badania,
jest zainteresowana rozwojem oferty edukacyjnej konkurencyjnych
uczelni w regionie, jednak ma jednocześnie świadomość misji i strategii i na ich podstawie tworzy swoją ofertę. Dla uczelni edukacja pełni
rolę: integracji Polski z Unią Europejską, wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży i dorosłych w systemie edukacji i polityce społecznej, utrzymania i rozwoju powszechności i dostępności szkolnictwa
wyższego, poprawy jakości i efektywności systemu studiów wyższych;
nauki, badań i rozwoju kadr, rozwoju infrastruktury uczelnianej oraz
dostępu do Internetu; kształcenia ustawicznego i e-Edukacji; harmonizacji w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.
Absolwentom UR nabywanie nowych umiejętności czy też stosowanie wiedzy w praktyce jest zależne od predyspozycji osobowościowych konkretnego absolwenta. Część osób łatwiej odnajduje się w
przekładaniu nabytej już wiedzy na umiejętności praktyczne, w związku z zajmowanym stanowiskiem pracy, część zaś sprawniej przyswaja
nowe rzeczy.
Absolwenci nie mają trudności z komunikacja ani negocjacjami
na rynku pracy dzięki pomocy biura karier, które prowadzi cykliczne
szkolenia z zakresu kompetencji miękkich takich jak: radzenie sobie ze
stresem, tworzenie dokumentów aplikacyjnych, zachowanie na rozmowie kwalifikacyjnej, prowadzenie negocjacji itp.
Dodatkowo odbywają się spotkania z pracodawcami, podczas których
studenci mogą w praktyce sprawdzić swoje umiejętności negocjacyjne
i odporność na stres oraz zadać nurtujące ich pytania dotyczące kariery
zawodowej.
Według władz głównymi motywami podjęcia studiów przez studentów jest zdobycie kwalifikacji, które zwiększa ich atrakcyjność na
rynku pracy, potrzeba rozwoju naukowego, uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje. Natomiast motywem wyboru uczelni jest
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ciekawa i różnorodna oferta edukacyjna oraz lokalizacja. studenci od
uczelni oczekują Kształcenia na wysokim poziomie, bogatej oferty zajęć
dodatkowych np. konferencje, projekty edukacyjne, koła naukowe.

programie Erasmus od 1998 roku, koordynując i organizując wymianę
studentów, wymianę kadry dydaktycznej, opracowanie i wdrożenie
ECTS, opracowanie programów nauczania i modułów.

Na konkurencyjność uczelni według władz uczelni wpływają następujące czynniki: lokalizacja, położenie geograficzne województwa
podkarpackiego, różnorodność oferty kształcenia, dobrze rozwinięta
infrastruktura ( m. in. Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii,
Kompleks Naukowo-Dydaktyczny Zalecie – Centrum Transferu Technologii i Badań Podstawowych oraz Centrum Konferencyjno - Naukowe, Centrum Innowacji i Wdrożeń w Przemyśle Spożywczym oraz
Przetwarzania Odpadów i Biomasy na Energię).

Podsumowanie

Prof. UG, dr hab. Anna Machnikowska – prorektor ds. Kształcenia uważa, że uczelnia zapewnia studentom wysoka jakość kształcenia,
dostosowuje swoje programy do sytuacji na rynku pracy – programy
tworzone są wspólnie z pracodawcami.. Uczelnia nie uczy wąsko pojętego zawodu lecz obok specjalizacji jest ważna także wiedza ogólna. Stopniowo uczelnia włącza osoby praktycznie zajmujące się dana
dziedziną w proces przygotowywania programu studiów. Uczelnia
kształci na potrzeby rynku pracy. W skład konwentu uczelni wchodzą
m.in. przedstawiciele biznesu oraz przemysłu. Uczelnia daje studentom
możliwość zdobycia umiejętności potrzebnych na rynku pracy. Władze
uczelni są świadome, że absolwentom uczelni najtrudniej przychodzi
nabywanie nowych umiejętności m.in. stosowanie wiedzy w praktyce.
Wie, że część absolwentów ma trudności z komunikacja oraz negocjacjami na rynku pracy. Uczelnia rozpoczęła monitoring zawodowy losów swoich absolwentów. Uczelnia umożliwia studentowi elastyczny
wybór przyszłej drogi zawodowej. Uczelnia utrzymuje stały kontakt z
miejscowymi firmami.
Na konkurencyjność UG wpływa m.in. strategia, kadra, badania
naukowe, jakość dydaktyki oraz infrastruktura.
Prorektor ds. kształcenia, dr inż. Mirosław Czechowski Akademia Morska w Gdyni – podobnie jak władze UG uważa , że uczelnia
zapewnia studentom najwyższa jakość kształcenia, umożliwia zdobycie
umiejętności potrzebnych na rynku pracy, dostosowuje swoje programy
do sytuacji na rynku pracy, monitoruje zawodowe losy swoich absolwentów – Biuro Karier studenckich. Uczelnia nie umożliwia studentowi elastycznego wyboru przyszłej drogi zawodowej. Programy studiów
tworzone są przy współpracy z pracodawcami poprze kontakty z miejscowymi firmami. Uczelnia nie tylko skupia się na wiedzy akademickiej ale także na zapewnieniu praktyki. Oferta kierunków i specjalności jest bogata i odpowiada na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy.
Uczelnia kształci na wydziałach, kierunkach i specjalnościach zarówno
morskich, jak i lądowych. Dla uczelni rynek usług edukacyjnych jest
podstawowym czynnikiem rozwoju studiów wyższych. Absolwenci
uczelni nie mają trudności w komunikacji ani negocjacjach na rynku
pracy. Student uczy się myślenia i elastycznego zachowania na rynku
pracy. Uczelnia uczy wąsko pojętego zawodu. Władze uczelni uważają, że reforma uczelni nie była potrzebna. W skład konwentu uczelni
wchodzą przedstawiciele biznesu oraz przemysłu. Uczelnia gwarantuje
prace po studiach - ok. 90 % absolwentów znajduje prace po ukończonej
uczelni. Akademia Morska w Gdyni uczestniczy w międzynarodowym

W wyniku analizy odpowiedzi studentów, absolwentów oraz
władz uczelni wyższych zauważono sprzeczne stanowisko dotyczące
kształcenia na potrzeby rynku pracy.
Władze wyższe nie widzą żadnych trudności w kształceniu na potrzeby rynku gdyż uważają, że jakość kształcenia na ich uczelniach jest
na wysokim poziomie, zapewniają odpowiednie praktyki; prowadzą
monitoring losów absolwentów natomiast absolwenci znajdują pracę. Większość uczelni nie daje gwarancji znalezienia przez absolwenta
zatrudnienia, jedynie uczelnie techniczne twierdzą, że absolwent ich
uczelni znajdzie prace w wyuczonym przez siebie zawodzie i do tego
dobrze płatną.
Zdanie odmienne mają natomiast studenci oraz absolwenci przebadanych uczelni wyższych.
Część absolwentów uczelni wyższych żałuje, że ukończyło studia
wyższe, kończąc zasadniczą szkołę zawodową zarabiali by więcej i mieliby po prostu prace. Niektórzy uważają, że studia to strata czasu, nie
dają doświadczenia ze względu na brak praktyk, staży zawodowych,
które są oknem na świat dla młodych ludzi.
Przy wyborze kierunku studiów przyszli studenci powinni kierować się sytuacją na rynku pracy. Natomiast uczelnie wyższe powinny
zadbać o bogatą ofertę kierunków i specjalności, dostosować wiedzę teoretyczną do współpracy pomiędzy pracodawcami, pomóc studentom
w zdobyciu doświadczenia zawodowego itp.
Uczelnie, które kształcą studentów przy udziale pracodawcy są
m.in. Uniwersytet w Białymstoku, Akademia Morska, Uniwersytet
Gdański, Uniwersytet Szczeciński, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Białostocka, Uniwersytet Białostocki,
Akademia Rolnicza, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Akademia
Marynarki Wojennej, Politechnika Białostocka i inne.
Zadaniem uczelni jak i pracodawców powinna być głównie motywacja studentów i absolwentów do aktywnego osobistego rozwoju
połączonego z praktyką w trakcie odbywania studiów.
Absolwenci oczekują od uczelni oraz przyszłych pracodawców:
umocnienia pozycji zawodowej, uzyskanie stałej, lepiej płatnej i satysfakcjonującej pracy, możliwości awansu. Oznacza to, że system edukacji musi ciągle się rozwijać, odpowiadać na zmiany zachodzące w
otoczeniu.
Izabela Zielińska

Artykuł napisany w oparciu o przeprowadzone badania w latach 2005 - 2013
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Bałtycki Terminal Kontenerowy w Gdyni
bliżej lokalnej społeczności

W

dzisiejszych czasach prowadzenie działań skierowanych jedynie do Klientów firmy nie wystarcza. Firmy rywalizują
nie tylko o względy, tych, którzy mają wymierny wpływ na kondycję
przedsiębiorstwa, ale również otoczenia w którym funkcjonują. Działania takie nazywają się społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR)
i są coraz popularniejsze również w Polsce. CSR polega na idei prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o budowanie relacji ze
wszystkimi uczestnikami otoczenia, przy jednoczesnym poszanowaniu
ekonomii, ekologii i etyki. Firmy nie tylko dbają o ekologię regionu
w którym funkcjonują, ale tworzą programy wspierające lokalną społeczność, edukują i organizują wydarzenia aktywizujące okolicznych
mieszkańców i nie tylko. Takie działania mają na celu nie tylko budowanie konkretnego pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa, ale
ukształtowanie długofalowych, opartych na zaufaniu relacji z interesariuszami zewnętrznymi: społecznością lokalną, podmiotami współpracującymi, organizacjami pozarządowymi, inwestorami. Firma w ten
sposób buduje również wysoki standard etyczny kultury organizacyjnej
i przewagę konkurencyjną. Otoczenie zyskuje również bardzo wiele, bo
wsparcie często dobrze prosperujących przedsiębiorstw, możliwość
uczestniczenia w ciekawych programach i inicjatywach, wiedzę na temat przedsiębiorstwa oraz poczucie troski i zainteresowania ze strony
firm.
Wiele przedsiębiorstw w Polsce, w tym BCT – Bałtycki Terminal
Kontenerowy, doskonale to rozumie i od kilku lat realizuje projekty
adresowane do szerokiego grona odbiorców, nie tylko tych biznesowo
związanych z terminalem. W ciągu ostatnich trzech lat, firma przeprowadziła działania z zakresu Event PR, takie jak: Obywatelski Kontener
Kultury, kontener z makietą kolejki obrazującą połączenie kolejowe
Bałtyk – Adriatyk, Dzień Otwarty w terminalu czy BCT Gdynia Marathon – międzynarodowy maraton pływacki. Ten ostatni zasługuje na
szczególną uwagę, gdyż jest imprezą cykliczną, która na stałe wpisała
się do kalendarza wydarzeń sportowych w Gdyni i w całym pływackim
świecie.

BCT Gdynia Marathon – najbardziej ekstremalne zawody pływackie w Europie
Pomysł narodził się w 2011 roku z potrzeby zorganizowania wydarzenia, które skierowane byłoby do mieszkańców Trójmiasta. W pracach
nad koncepcją wydarzenia brała udział grupa pracowników firmy,
a decyzja o organizacji maratonu pływackiego z Helu do Gdyni okazała się „strzałem w dziesiątkę”. Podobne maratony organizowane były
regularnie w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych przez Marynarkę Wojenną, a zatem impreza kojarzyła się z Gdynią i morzem, czyli
z tym, z czym nierozerwalnie związany jest Bałtycki Terminal Kontenerowy.

Pierwszy maraton odbył się 10 sierpnia 2011 roku na plaży miejskiej w Gdyni i przyciągnął licznych zainteresowanych. Pięćdziesięciu
zawodników pokonało wówczas dystans niespełna 3 km. Pierwsze
zawody miały być testem możliwości organizacyjnych firmy. Jak się
okazało zainteresowanie wyścigiem było na tyle duże, a zespół organizacyjny na tyle sprawnie działający, że Prezes Zarządu BCT już w dniu
zawodów podjął decyzję o zorganizowaniu w kolejnym roku zawodów
na legendarnej, osiemnastokilometrowej trasie z Helu do Gdyni. Rok
przygotowań miał swój finał 25 sierpnia 2012 roku. Wówczas w zawodach wystartowało 14 zawodników z czterech kontynentów – Ameryki
Północnej i Południowej, Australii i Europy. Rywalizowali ze sobą m.in.
były mistrz świata, zdobywca złotego medalu w 2011 r. w Szanghaju – Petar Stoychev, wicemistrz świata z 2009 r. - Australijczyk Trent
Grimsey oraz Irlandczyk Chris Bryan.
Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem kibiców
zarówno w Helu jak i w Gdyni. Nie zwiodły również media. Dziennikarze i fotoreporterzy z pokładu motorówki śledzili i na żywo relacjonowali zmagania sportowców. Efektem medialnym BCT Gdynia
Marathon 2012 było aż 165 publikacji krajowych i zagranicznych.
Sukces ubiegłorocznej edycji zawodów skłonił organizatorów do
podjęcia decyzji o rozszerzeniu formuły wydarzenia o dodatkowy wyścig na dystansie 2950 m. BCT Gdynia Marathon będzie w tym roku
trzydniowym wydarzeniem sportowym, skierowanym nie tylko, jak w
poprzedniej edycji, do zawodowych pływaków, ale również do amatorów, którzy mogą wystartować w wyścigu Open. W przedostatni
weekend wakacji (23-25 sierpnia) Gdynia stanie się światową stolicą
pływania na wodach otwartych, a zawody przyciągną tłumy kibiców
– mieszańców miasta i regionu, a także turystów i kibiców tej dyscypliny.

Dzień Otwarty w BCT – terminal dostępny dla wszystkich
Rok 2013 to dla Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego czas wzmożonych działań skierowanych do lokalnej społeczności. BCT świętuje
obecnie dziesiątą rocznicę prywatyzacji firmy i jej wejścia w skład filipińskiej Grupy ICTSI. Obchody stały się okazją do zaproszenia na
teren firmy wszystkich osób zainteresowanych działalnością firmy. 25
maja można było zobaczyć prace przeładunkowe kontenerowca, sprzęt
służący do obsługi kontenerów, zwiedzić terminal kolejowy i najnowocześniejszy w Polsce skaner do prześwietlana kontenerów, wozy gaśnicze straży pożarnej czy skoczyć z bungee. Przygotowano również wiele
atrakcji dla dzieci. Ta pierwsza tego typu inicjatywa zorganizowana na
tak dużą skalę, przyciągnęła do BCT ponad 2200 gości. Każdy chętny
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mógł zobaczyć miejsca na co dzień niedostępne dla zwiedzających, porozmawiać z pracownikami firmy, a nawet usiąść za sterami maszyn
obsługujących ładunki.
W ramach podsumowań dotychczasowej działalności BCT w Porcie Gdynia, wydany został okolicznościowy album fotograficzny poświęcony historii firmy. Jubileusz cieszył się także popularnością użytkowników profilu BCT na portalu Facebook. Internauci w konkursie
fotograficznym wybrali zdjęcie najlepiej ich zdaniem obrazujące hasło
„Gdynia – Port przyszłość”, a prace finalistów zaprezentowane zostały
mieszkańcom Gdyni podczas wystawy zaaranżowanej w kontenerze
ustawionym w centrum miasta.
Same działania związane z organizacją dnia otwartego i konkursem fotograficznym wygenerowały, w ciągu dwóch miesięcy tj. od 27 marca
do 28 maja, 65 publikacji w mediach drukowanych, internetowych radiu i telewizji.

Efekty działań BCT na rzecz Gdyni

bardziej liczących się i rozpoznawalnych firm na Pomorzu. BCT uplasował się na trzeciej pozycji tuż za Lotosem i Energą, prześcigając m.in.
Polpharmę czy Ergo Hestię.

***

Bałtycki Terminal Kontenerowy (BCT) z siedzibą w Porcie Gdynia,
uruchomił przeładunki kontenerów w 1979 roku. Jest jednym z największych terminali w rejonie Bałtyku i drugim co do wielkości terminalem kontenerowym w Polsce. Sprywatyzowany został w 2003
roku. Rekord w przeładunkach odnotowano w 2007 roku, kiedy obroty
BCT wyniosły 493 860 TEU. Roczne możliwości przeładunkowe sięgają 750 000 TEU, a potencjalna wydajność wynosi 1,2 mln TEU. Firma
zatrudnia obecnie 282 pracowników i kontroluje 30% polskiego rynku
przeładunków kontenerowych. Spółka jest w dobrej kondycji finansowej, jest też znaczącym i cenionym pracodawcą w Gdyni i Trójmieście.
BCT ustanawia korporacyjny, portowy „benchmark” w zarządzaniu
terminalem oraz w standardzie świadczonych usług. BCT obsługuje
zdecydowaną większość ładunków skonteneryzowanych w relacjach
morskich w Polsce.

Długofalowa polityka firmy w zakresie budowania relacji z mieszkańcami miasta jest wynikiem przeświadczenia o znaczeniu firmy dla
społeczności, w której 18 % mieszkańców jest związanych z portem, którego Terminal jest integralną częścią, już od ponad 30 lat. Liczne działania prowadzone przez Bałtycki Terminal Kontenerowy na rzecz lokalnej
społeczności przynoszą efekty w postaci stale rosnącej rozpoznawalności firmy, poparcia dla prowadzonych przez BCT inicjatyw społecznych,
a także coraz większego zainteresowania mediów działalnością terminalu. W listopadzie 2012 roku w Dzienniku Bałtyckim opublikowane
zostały badania rozpoznawalności firm z woj. pomorskiego, przeprowadzone w ramach Pomorskiego Obserwatora Reporterskiego. Wyniki
wskazywały że Bałtycki Terminal Kontenerowy jest jedną z trzech naj-

Dagmara Łuczka
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Polska bandera na statkach – luksus czy
konieczność

M

amy za sobą serie konferencji i spotkań w których usilnie
jesteśmy przekonywani, że nasza gospodarka morska rośnie i wspaniale się rozwija. Może to tak wyglądać z punktu widzenia
polityków i ministerstw, ale niekoniecznie w praktyce. Na jednej z konferencji słyszeliśmy od utytułowanego prezentera ze ilość miejsc pracy
w gospodarce morskiej nam rośnie, ale średnia zarobków spada. Nie
trzeba być analitykiem aby zrozumieć, że przy rozwoju „na boki” a nie
„do góry” jest to prawidłowość. Zarobki w budkach na lody stojących
na plaży i w różnych nowych miejscach pracy tworzonych w szeroko
pojętej gospodarce morskiej, nigdy nie będą tak dobre jak w zawodach
obecnie wymierających lub zmieniających swoją formę. Szczególnie
tych związanych z żeglugą, usługami na statku czy na brzegu. Ironicznie można zadać pytanie: ile osób biorących udział w bardzo potrzebnej
konferencji Szczecińskiej poświęconej gospodarce morskiej (Międzyna-

Znamiennym przykładem, ilustrującym zagrożenia dla interesów
narodowych jest umowa o ograniczeniu używania paliw wysokosiarkowych w rejonie Europy Północnej, która wchodzi w życie pięć lat
wcześniej niż w Europie Południowej. Wszelkie próby zmiany daty
wprowadzenia tych przepisów i jednolitego traktowania obu rynków
blokowane są skutecznie przez kraje takie jak Francja, Hiszpania czy
tez Malta i Cypr. Ponieważ decyduje siła tonażu i lobbingu narodowego, zróżnicowane traktowanie tych rynków przez Unię Europejską
na niekorzyść Północy utrzyma się jeszcze długo. Tragedią jest dla nas
fakt, że nawet statki które są obecnie własnością polskiego rządu lub
polskich armatorów, w wyniku tego, że noszą obcą banderę , „glosuja”
przeciw szeroko pojętym polskim interesom narodowym.

rodowym Kongresie Morskiem – przyp. MG) zauważyło, że tematem
muzycznym był „Final Count-down”? Czyżby podświadomość grała
tu jakaś role?

dającym się dyktatom politycznym. Zadaniem rządów powinno być
stworzenie warunków do określonego zachowania się armatorów, a nie
narzucanie im swoich wymagań. Polska flaga nie jest nam potrzebna
dla dekoracji czy dla dumy narodowej (choć nie ma w tym nic złego)
ale dla zabezpieczenia witalnych interesów narodowych. Czy to będzie
sprawa żeglugi, portów czy eksploatacji źródeł surowców naturalnych,
lub nawet innych przedsięwzięć, o których jeszcze w tej chwili nawet
nie wiemy, nasz wpływ na to co i jak będzie robione, jaki będziemy
mieli w tym udział, zależy między innymi od wielkości tonażu „którym
możemy głosować” na rzecz naszych interesów. Konieczne jest więc
stworzenie warunków dla powrotu pod polską banderę statków które są polską własnością. Umożliwienie pływania pod polską banderą
jak największej ilości statków obcych właścicieli poprzez świadczenie
usług zarzadzania statkami z Polski, powinno być priorytetem działania rządu w sferze polskiej polityki transportowej. Przyświecać temu
powinna myśl: narodowa bandera nie jest celem samym w sobie, ale
środkiem do celu. Nie jest też luksusem, lecz koniecznością.

Polskie podejście do utrzymania silnej i sprawnej gospodarki morskiej dramatycznie różni się od tego jak podchodzą do tego inne kraje
Unii, nowe czy tez te stare. Wiele słyszymy o Chorwacji która jest na
najlepszej drodze ku temu aby stać się ekwiwalentem flagi unijnej. Widzimy również „przebudzenie” rządu norweskiego, który po zmianie
umowy o podwójnym opodatkowaniu z Polską zauważył spadek tonażu floty NIS o ponad 13%. Powodem tego jest między innymi fakt, że
polscy marynarze, stanowiący znaczna ilość załóg pod „banderą NIS”,
zaczęli odmawiać pływania na tych statkach. Dla armatora było łatwiej
zmienić banderę niż stracić sprawdzonych ludzi i poszukiwać nowych
źródeł pozyskania wykwalifikowanego kapitału ludzkiego. Aby poprawić atrakcyjność NIS wprowadzono szereg udogodnień pracowniczych. Nie trzeba już mustrować się osobiście w Konsulacie Norwegii i
od 20-go sierpnia 2013 r. czynności administracyjne można wykonywać
poprzez internet. Dokumenty żeglarskie również można załatwić poprzez internet.
Nasuwa się pytanie: dlaczego uruchomiono takie udogodnienia?
Wyjaśnienie można znaleźć w „Navigare”, magazynie wydawanym
przez NMA. Rząd norweski słusznie uznał, że zmniejszenie tonażu
floty oznacza poważne zmniejszenie wpływu na międzynarodowe
ustalenia i regulacje dotyczące spraw żeglugi i eksploatacji mórz i oceanów. Wszelkie nowe, międzynarodowe konwencje i ustalenia oparte są na ilości statków i tonażu pod banderą narodową. Brak własnej
floty i bandery powoduje zatem zagrożenie dla interesów narodowych
poprzez utratę wpływów zarówno w sprawach żeglugi jak również
portów i przyszłościowych przedsięwzięć. Do najważniejszych zaliczyć
należy: korzyści z udziału w rynku offshore wydobycia ropy naftowej i
gazu, transportu morskiego, rybołówstwa, czy tez eksploatacji bogactw
na dnie morza, itd.

Żegluga była, jest i będzie biznesem międzynarodowym, nie pod-

Irek Kuligowski

Źródło: Polski Klaster Morski www.klastermorski.com.pl
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Umowa ubezpieczenia morskiego
w ustawie Kodeks Morski

W

ustawie z dnia 18 września 2001 roku Kodeks morski, przez
umowę ubezpieczenia morskiego należy rozumieć sytuację, kiedy to ubezpieczyciel zobowiązuje się w zamian za składkę ubezpieczeniową (podobnie jak przy tradycyjnym ubezpieczeniu), wypłacić
odszkodowanie w razie szkody na przedmiocie, wyrządzonej wskutek
niebezpieczeństw na które został narażony, jako że uczestniczył w żegludze morskiej.
Dodatkowo, prawo przewiduje możliwość objęcia przedmiotową
umową niebezpieczeństw, które mogą pojawić się w związku z tym,
że dane przedmioty przewożone są nie tylko drogą morską, ale i powietrzną lub lądową - a w związku z czym, czyhają na nie konkretne,
związane z tym środkiem transportu niebezpieczeństwa.
Jeśli chodzić o przedmiot ubezpieczenia morskiego, przepisy prawa polskiego mówią, iż może być nim dokładnie każdy interes związany z żeglugą morską – o ile jest on majątkowy. Stąd nie jest możliwym
objęcie ubezpieczeniem morskim interesów stricte osobistych czy niemajątkowych. Ustawodawca wyraźnie zastrzega, że wartość ubezpieczenia musi dać się określić w pieniądzu. Przedmioty kwalifikujące się
do ubezpieczenia morskiego nie są wymienione w prawie polskim w
sposób enumeratywny (nie jest to katalog zamknięty), jednakże jako
przykłady można tu wymienić między innymi: statek, ładunek, fracht,
opłata za przewóz pasażerów, opłata czarterowa, spodziewany zysk na
ładunku, prowizja, wydatki awarii wspólnej, zobowiązanie z tytułu odpowiedzialności cywilnej czy wierzytelność zabezpieczona na statku,
ładunku lub frachcie.
Ubezpieczyciel - czyli pobierający składkę, zobowiązany jest do
wydania polisy, która stwierdza zawarcie umowy takiego ubezpieczenia na każdorazowe żądanie osoby, z którą zawarł umowę ubezpieczyciel (ubezpieczającemu). Jeśli z jakiejkolwiek przyczyny wydanie polisy
nie jest czasowo możliwe, ubezpieczyciel powinien wydać w takim wypadku ubezpieczającemu tymczasowy dokument z którego wynikałoby zawarcie takiej umowy.
Polisa ubezpieczeniowa, nie jest zwykłym dowodem zawarcia
umowy ubezpieczenia, jest ona podstawą do późniejszych roszczeń
odszkodowawczych, dlatego ważne jest by spełniała ona określone warunki ujęte w przepisach prawa. I tak, zakres polisy powinien obejmować oznaczenia: ubezpieczyciela, przedmiotu ubezpieczenia, niebezpieczeństw objętych umową ubezpieczenia. Polisa powinna również
określać okres lub konkretną podróż, na której czas trwania zawarto
umowę ubezpieczenia, należy ponadto ująć w polisie sumę ubezpieczenia jak i miejsce oraz datę wystawienia polisy. Podobnie jak szereg
innych dokumentów, polisę należy oczywiście opatrzyć podpisem
ubezpieczyciela. Istnieją różne rodzaje wystawianych polis, przewiduje
się m.in. polisę imienną (wystawioną na imiennie określonego ubezpieczającego), na zlecenie czy nawet na okaziciela.

Umowę w przedmiocie ubezpieczenia morskiego można zawrzeć
również na rzecz osoby trzeciej - czyli ubezpieczonego. Można imiennie określić w umowie ubezpieczenia tego, kogo ubezpieczenie dotyczy
– czyli na rzecz jakiej osoby jest dokonywane. Jednak istnieje tu pewne
zastrzeżenie, chodzi mianowicie o sytuację, w której w razie zawarcia
umowy ubezpieczenia morskiego na rzecz osoby trzeciej, prawo do
domagania się wydania polisy od ubezpieczyciela przysługuje jedynie
ubezpieczającemu. Dopóki polisa znajduje się w w posiadaniu tej osoby, może ona rozporządzać prawami wynikającymi z umowy właściwie bez żadnych ograniczeń. I tak, obowiązki ubezpieczającego, które
wiążą się bezpośrednio z wykonaniem umowy ubezpieczenia przechodzą na ubezpieczonego wraz z chwilą, kiedy dana polisa zostanie mu
wydana – zasady tej nie stosuje się jednak w przypadku obowiązku zapłaty składki ubezpieczeniowej.

Nieważność umowy
Wyróżniamy również szereg sytuacji w których umowa ubezpieczenia jest po prostu nieważna. Taka sytuacja zaistnieje np. wtedy,
kiedy w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia szkoda objęta danym
ubezpieczeniem już istniała, lub od początku nie istniała możliwość aby
ona w ogóle powstała.
W przytoczonych sytuacjach ubezpieczyciel zachowuje prawo do
tzw. opłaty stornowej, której wysokość określa się w umowie (oczywiście za wyjątkiem sytuacji, kiedy był świadomy przytoczonych wyżej
okoliczności). Należy jednak zauważyć, że umowa nie jest dotknięta
skutkiem nieważności, o ile ubezpieczenie obejmuje także okres poprzedzający zawarcie umowy, z tym zastrzeżeniem, że stanu wadliwości strony zawierające umowę nie mogą być świadome. Jeżeli jednak
świadomość można przypisać tylko jednej ze stron, umowa nie wiąże
strony nieświadomej.

Odstąpienie od umowy
Od umowy ubezpieczający może odstąpić właściwie w każdej
chwili, dopóki oczywiście stan niebezpieczeństwa, który mógłby spowodować skutki negatywne przewidziane w umowie (w związku z
którymi ubezpieczającemu przysługiwałoby odszkodowanie), przy odstąpieniu ubezpieczający nadal jest jednak obowiązany zapłacić przytoczoną wcześniej opłatę stornową.

Wartość i suma ubezpieczenia
Wartością ubezpieczenia jest zwykła wartość przedmiotu ubezpieczenia.
Wartość ustala się według następujących zasad określonych w art. 300
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§ 2 kodeksu morskiego: „1) wartością ubezpieczenia statku jest wartość
statku w chwili rozpoczęcia ubezpieczenia; wartość ta obejmuje również, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wartość jego przynależności,
przedmiotów zaopatrzenia statku, a także koszt jego ubezpieczenia;
2) wartością ubezpieczenia ładunku jest wartość ładunku w miejscu
i czasie załadowania łącznie z kosztami ubezpieczenia i dostarczenia
ładunku do miejsca przeznaczenia; 3) wartością ubezpieczenia frachtu
jest suma frachtu brutto łącznie z kosztami ubezpieczenia; 4) wartością
ubezpieczenia innych przedmiotów ubezpieczenia, z wyjątkiem zobowiązania z tytułu odpowiedzialności cywilnej, jest kwota, na której
utratę jest narażony ubezpieczający w chwili rozpoczęcia ubezpieczenia, łącznie z kosztami ubezpieczenia.”
Umowa ubezpieczenia według przepisów powinna zawierać sumę,
na którą ubezpieczono przedmiot ubezpieczenia czyli tzw. „sumę ubezpieczenia”. Wspomniana suma nie może przekraczać wartości ubezpieczenia. Jeśli jednak zdarzy się sytuacja w której z umowy wynikać
będzie, że suma ubezpieczenia przekroczy jego wartość, umowa taka
nadal jest ważna, jednak nie wywołuje skutku prawnego jedynie co do
nadwyżki sumy ponad wartość danego ubezpieczenia.

Ubezpieczenie wielokrotne
Ubezpieczenie takie ma miejsce w sytuacji, jeśli jeden przedmiot
ubezpieczono od tego samego wypadku (który obejmuje ten sam okres)
u dwóch lub więcej ubezpieczycieli, a sumy te łącznie przewyższając
wartość ubezpieczenia, lub jeśli po wypłacie wszystkich odszkodowań
ich wartość przewyższyłaby wartość potrzebną do naprawienia wynikłej stąd szkody. W takim przypadku ubezpieczający może żądać od
każdego z ubezpieczycieli sumy zgodnej z zawartą wcześniej między
stronami umową – z tym zastrzeżeniem, że łączna suma otrzymana
przez ubezpieczającego nie może może przewyższać wartości szkody.
Jeśli zaś chodzi o unormowanie stosunków pomiędzy poszczególnymi
ubezpieczycielami, ich udział w odszkodowaniu ponoszony przez każdego z osobna określa się w proporcji między odszkodowaniem, które
musiałby faktycznie zapłacić, gdyby pozostawał jedynym ubezpieczycielem, a sumą odszkodowań, które obciążałaby każdego ubezpieczyciela w zgodzie w umową, która została zawarta.
Warto wspomnieć, że jeśli ubezpieczający zawiera umowy wielokrotnego ubezpieczenia świadomie, obowiązany jest do niezwłocznego
zawiadomienia o tym fakcie pozostałych, których sprawa dotyczy. Jeśli
ubezpieczający umyślnie naruszy te wytyczne, pozbawia się on prawa
do odszkodowania.

Oświadczenia ubezpieczającego

W przypadku zawierania umowy ubezpieczenia, ubezpieczający
ma obowiązek przekazania istotnych informacji które mogłyby mieć
jakikolwiek wpływ na warunki przyjęcia lub odrzucenia danej umowy
przez ubezpieczyciela.
W sytuacji, kiedy ubezpieczający naruszy zasady o których mowa
powyżej, ubezpieczycielowi przysługuje prawo do odstąpienia od
umowy, przy zachowaniu prawa do pełnej składki ubezpieczeniowej.
Jednak prawo do odstąpienia od umowy należy zrealizować w terminie
7 dni od momentu w którym ubezpieczyciel dowiedział się o fakcie,

z którym łączy dane skutki prawne, w przeciwnym wypadku, prawo
takie wygasa. Jednak jeśli sytuacja ta miała miejsce bez winy ubezpieczającego, czyli kiedy nie działał on świadomie i z zamiarem pokrzywdzenie ubezpieczyciela, ubezpieczycielowi przysługuje prawo do odpowiednio zwiększonej składki, jednak od umowy odstąpić już nie może.

Przeniesienie praw z umowy
Prawa z umowy ubezpieczenia mogą być przeniesione tylko na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia. Gdy prawa z umowy ubezpieczenia
nie zostały przeniesione wraz ze zbytym przedmiotem, umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu. Nie zwalnia to jednak ubezpieczyciela od
odpowiedzialność za szkody, które powstały przez zbyciem przedmiotu ubezpieczonego.
Oczywiście wraz z przeniesieniem praw wynikających z umowy
ubezpieczenia, nabywca przejmuje również obowiązki wynikające z
danej umowy. Jeśli przedmiotem przeniesienia są prawa stwierdzone
za pomocą polisy, należy przenieść bezpośrednio polisę (do przeniesienia polisy właściwe są przepisy stosowane do przenoszenia konosamentu, które ze względu na przedmiot artykułu pozostawimy bez
wnikliwej analizy).
Jeżeli zaś przedmiotem ubezpieczenia jest statek, przeniesienie
praw wynikających z umowy ubezpieczenia na jego nabywcę wymaga
zgody ubezpieczyciela. Jednakże, istnieje pewien wyjątek – mianowicie w sytuacji kiedy statek zbyty znajduje się w tym czasie w podróży, umowa ubezpieczenia wiąże do momentu zacumowania statku w
najbliższym porcie. Przepisy te nie ograniczają jednak przepisów ogólnych prawa cywilnego w przedmiocie przelewu wierzytelności.

Ubezpieczenie generalne
Ubezpieczenie generalne to rodzaj ubezpieczenie obejmują przedmioty powiązane ze sobą rodzajowo. Umowa taka może objąć wszystkie lub niektóre rodzaje ładunków jakie ubezpieczający będzie wysyłał
lub otrzymywał w danym czasie. Przedmiotem takiego ubezpieczenia
może być także interes majątkowy dający określić się w pieniądzu. W
przypadku ubezpieczenia generalnego, podobnie jak w przypadku
ubezpieczenia jednostkowego ubezpieczyciel ma obowiązek wydania
polisy lub dokumentów pozwalających stwierdzić zawarcie umowy.
W przypadku umowy ubezpieczenia generalnego na ubezpieczającym spoczywa obowiązek zgłaszania ubezpieczycielowi każdego
wysłania lub nadejścia ładunku, który jest objęty umową między tymi
stronami. Każdorazowo należy określić trasę, którą statek przebył lub
przebędzie, konkretny ładunek oraz sumę ubezpieczenia. Jeżeli w sposób zawiniony, wskutek własnego, celowego działania lub rażącego
niedbalstwa ubezpieczający nie dostarczy ubezpieczycielowi podanych
wyżej informacji, ubezpieczycielowi przysługuje prawo do odstąpienia
od umowy, nadal zachowując prawo do składek ubezpieczeniowych.
W tym jednak wypadku termin odstąpienia wynosi jedynie 3 dni, co
jest terminem stosunkowo krótkim, dlatego ważne by ubezpieczający
niezwłocznie po tym, kiedy poweźmie informacje o nieprawidłowości
działania swojego kontrahenta wywiódł z tego określone skutki spraw-
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ne. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia generalnego
na zasadach ogólnych, termin ten wynosi 3 miesiące.

Wykonanie umowy ubezpieczenia
Kolejnym obowiązkiem ubezpieczającego jest informacja ubezpieczyciela w przedmiocie każdej istotnej zmiany okoliczności, a w
szczególności o zmianie potencjalnego zagrożenia przedmiotu, który
został ubezpieczony. Ubezpieczyciel może odstąpić od umowy, jeżeli
ubezpieczający bez uzasadnionej przyczyny opóźnia się z zawiadomieniem go o zmianie niebezpieczeństwa. Prawo to ubezpieczyciel może
wykonać w terminie 7 dni od dnia, w którym dowiedział się o tym, że
ubezpieczający dopuścił się zwłoki.
Jeżeli istotna zmiana została spowodowana przez ubezpieczającego albo
za jego zgodą, ubezpieczyciel może żądać zapłaty dodatkowej składki
lub nawet odstąpić od umowy – chyba że zmiany niebezpieczeństwa
dokonano we wspólnym interesie ubezpieczyciela i ubezpieczającego
albo w celu ratowania życia ludzkiego.
Kodeks morski mówi, że w przypadku ubezpieczenia zawartego na podróż, prawa odstąpienia i żądania większej składki przysługują ubezpieczycielowi zwłaszcza jeśli:
1) jeżeli rozpoczęcie lub zakończenie podróży ulega zwłoce z winy
ubezpieczającego;
2) jeżeli podjęto inną podróż zamiast podróży oznaczonej w umowie ubezpieczenia;
3) jeżeli statek skierowano do innego portu niż przewidziano w
umowie ubezpieczenia;
4) jeżeli statek zszedł z właściwej trasy lub zawinął do portu, który
nie był brany w rachubę, chyba że zejście z trasy nastąpiło wskutek
okoliczności niezależnych od armatora lub kapitana albo w celu ratowania życia ludzkiego lub mienia bądź było konieczne ze względu na bezpieczeństwo statku.
Należy jednak pamiętać, że każdorazowo, jeśli po stronie ubezpieczającego nie leży wina, ubezpieczyciel od umowy nie może odstąpić.
Jeśli wina taka jednak pozostaje po stronie ubezpieczającego, termin na
odstąpienie od umowy w tym wypadku wynosi 3 dni. W przypadku
jeśli ubezpieczyciel z takiego prawa nie skorzystał, pozostaje on władny
do popierania składki, a jego odpowiedzialności ogranicza się do szkód
tylko sprzed momentu zmiany istotnych okoliczności.
Jeśli zaś chodzi o drugą stronę umowy czyli ubezpieczyciela, jako
element istotny podczas wypełnienia treści umowy należy tu podać odpowiedzialność spoczywającą na ubezpieczycielu.
I tak, zgodnie z przepisami, ubezpieczyciel odpowiada za szkody będące bezpośrednim następstwem niebezpieczeństw objętych umową
ubezpieczenia. Odpowiedzialność ta, jak już wcześniej wspomniano nie
jest jednak absolutna, ograniczona bowiem zostaje w przypadku winy
umyślnej lub rażącego niedbalstwa.
Jeśli jednak ubezpieczający jest jednocześnie kapitanem statku, a
szkoda wynika z jego błędu nautycznego, odpowiedzialność ubezpieczyciela nie jest wyłączona. Ubezpieczyciel odpowiada też za szkody
spowodowane z winy kapitana, innego członka załogi lub pilota.
Kodeks morski podaje jednakowoż kilka sytuacji, kiedy to odpowiedzialności ubezpieczyciel bezwzględnie nie ponosi i tak są to sytuacje

następujące:
1) wyruszenie w podróż statku niezdatnego do żeglugi, nienależycie wyposażonego i zaopatrzonego, z niedostateczną załogą
lub bez niezbędnych dokumentów, chyba że braki te polegały na
wadach ukrytych statku lub były spowodowane okolicznościami,
którym nie można było zapobiec pomimo zachowania przez ubezpieczającego należytej staranności;
2) szkody wynikające z wieku lub zużycia statku;
3) szkody wynikające z załadowania na statek - za wiedzą ubezpieczającego, a bez wiedzy ubezpieczyciela - materiałów i przedmiotów wybuchowych, łatwo zapalnych lub innych ładunków
niebezpiecznych, bez zachowania przepisów obowiązujących przy
przewozie ładunków tego rodzaju.
W przypadku, jeśli w trakcie podróży dojdzie do zderzenia statków, ubezpieczyciel odpowiada zarówno za szkodę która powstała na
przedmiocie ubezpieczonym, oraz za zobowiązania związane ze szkodą wyrządzoną na osobie trzeciej. Należy jednak pamiętać, że odpowiedzialność może zostać wyłączona również wtedy, jeśli ubezpieczając
ładunek ubezpieczony nienależycie zabezpieczy lub przyjmie ładunek
wadliwy.
Uzasadnionym i w pełni zrozumiałym jest fakt, że ubezpieczyciel
odpowiada za wszelkie szkody do, najczęściej określonej z góry, sumy
ubezpieczenia. Jeśli jednak wypadki są rozłączne, tzn następują po
sobie, nawet bezpośrednio, nie mogą być zakwalifikowane jako jedno
zdarzenie, ubezpieczyciel odpowiada więc za każde z nich osobno, nawet jeśli po zsumowaniu, kwota ubezpieczenia przewyższałaby sumę
ubezpieczenia.
Konstrukcją stosunkowo przemyślaną, na którą zdecydował się
polski ustawodawca przy okazji określania zakresu odpowiedzialności
ubezpieczyciela, jest sytuacja w której, ubezpieczający ratując od zagrożenia, szkody lub utracenia przedmiotu ubezpieczonego, podejmuje
jakiekolwiek nakłady z tym związane, ubezpieczyciel zobowiązany jest
do ich zwrotu.
W wypadku wypłaty odszkodowania, ubezpieczyciel ma dokonać zwrotu ubezpieczającemu wydatków, które ten poniósł w trakcie
przywrócenia stanu sprzed wypadku wraz z wynagrodzenia za ratownictwo oraz udział w awarii wspólnej.

Podsumowanie
Konstrukcja ubezpieczenia morskiego to materia niezwykle obszerna, ale i ciekawa. Ustawodawca polski postanowił poświęcić jej
bowiem pokaźną część ustawy „kodeks morski”. Materia ta omówiona
została w przepisach prawa polskiego w sposób nie tylko kompleksowy, ale i wyjątkowo szczegółowy. Autorzy zdają sobie sprawę z faktu,
że tematu nie wyczerpali, starając się jednakże ująć w nim jak najwięcej
istotnych informacji.
Agnieszka Mikolcz
Michał Trowski
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The strength of innovations and clusters

I

n the first issue of Oslo Manual, Guidelines for Collecting and

this position to China and the USA, which share in the global export of

Interpreting Innovation Data it is underlined that innovative-

these goods amounted to 16,9 and 16,8 per cent, respectively, while the

ness is the heart of the economy based on knowledge. According to the

share of the EU declined to 15 per cent, and Japan- to 8 per cent.

research conducted by the Department of Economics and Management
of Gdynia Maritime University within the Baltic Sea Region Observato-

In Copenhagen Cluster Excellence Declaration, announced on

ry and the project „Knowledge transfer”, innovativeness of Polish firms

a conference in May 2011 it was stated that clusters contribute to the

and their propensity to generate demand for innovative solutions in sci-

wealth of regions, competitiveness of cluster-associated enterprises

entific areas is far less satisfactory than in Scandinavian countries and

and they grant the investors bigger returns on investment than if they

Germany, where the scientific-industrial clusters are very common.

would act separately. According to the publication Towards world-class
clusters in the European Union, the industrial- scientific clusters are the

The main project of the Strategy Europe 2020 assumes that if before

drivers of innovations.

2020 the EU member states contribute about 3 per cent of their GDP
to the Research and Development, then until 2025 they will generate

Within the development of a innovative nature of the European

about 3.7 million jobs, while their GDP may grow by approximately 800

Union, among the priorities of regional development, the European

billion euro yearly. However, the fact that too less small and medium

Commission concluded that the clusters play a decisive role in develop-

innovative enterprises transform themselves into big organizations con-

ing innovations through the cooperation of scientists, creative people,

stitute a significant limitation. That is why, despite the fact that the EU

enterprises and administration. Their operations enable creating mod-

market is the biggest concerning the purchasing power in the world,

ern technologies and new products and services answering the global

it does not favour innovations due to its fragmentation. Moreover, in

market needs. Moreover, they increase the investment attractiveness of

spite of services accounting for 70 per cent of EU economy, the services

the regions. That is why, according to the European Commission, the

based on knowledge in the EU members are poorly developed, which

efforts of the regions must favour the development of international co-

strives to the large extend from the lack of coordination of European

operation of the EU member states within cluster establishment. Gdynia

policies within R&D and the practice of copying the initiatives by vari-

Maritime University and Polish Maritime Cluster participate in creat-

ous scientific centres across the EU. These are some of the reasons en-

ing innovative initiatives in Poland and the Baltic Sea Region, which is

listed by the European Commission why the EU firms lag behind the

shown i.e. on the pages of this Knowledge Transfer.

innovators from the USA, Japan, South Korea and China. Moreover, the
coordinative infrastructure of the EU within R&D is still in a develop-

Marek Grzybowski
Editor in-chief

ment stage.
The marketing activities of innovative Europe, especially in cooperation with firms and efficient application leading to the growth of competitiveness of European enterprises, increasing efficiency of scientific
centres and improving the quality of education tend to be assessed in a
very critical way. As a result, the share of highly educated people (tertiary education) between 25 and 34 in the EU amounts to 34 per cent, in
the USA- 42 per cent and in Japan – 55 per cent. China, already few years
ago, outperformed the EU in expenditures on R&D, particularly on new
technologies. In 2010 Chinese spending on R&D were higher that the
corresponding EU spending planned for 2014. As a result, China since
the first decade of 21st century is regarded as one of four leading economies exporting high-tech goods. According to the Thomas Meri study,
while in 2005 the EU was the leader in high-tech exports, in 2006 it lost
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Logistics cluster in Latvia and contribution of
international projects to its development
Abstract
The Latvian Supply Chain Cluster (LSCC) is a cluster organization
in the freight logistics economic sector in Latvia. It participates in the
projects at the Baltic Sea region level, as SturDust Marchain and Amber
Coast Logistics. These projects are part-financed by the European Union
(Baltic Sea Region Programme 2007-2013). The aim of this publication
is to investigate the operation of the Latvian Supply Chain Cluster and
contribution of international projects SturDust Marchain and Amber
Coast Logistics to its development. The monographic method, expert
method and a case study were applied in the study. This study reveals
that international projects contribute to cluster development providing
studies, international networking and marketing opportunities, as well
as facilitating the development of new projects.
Keywords: Latvia, Latvian Supply Chain Cluster, logistics cluster,
transport
JEL code: C28, L1

Introduction
In the 21st century clusters exist in many and different industries,
including transport industry. Clusters contribute towards increasing of
competitiveness of industries, nations, regions and companies participating in a cluster. The concept of clusters is related with competitiveness and development of competitive advantage (e.g. Karaev et al., 2007;
Porter, 1990). S.A.Rosenfeld (2007) argues that clusters should have active channels for business transactions, dialogue and communications
because without active channels even a critical mass related companies
do not operate as a cluster.
Transport infrastructure improvements promote economic development and competitiveness. The building or reconstruction of transport infrastructure is related not only with realization of transport infrastructure projects but also with ex-ante evaluation where sometimes
special projects are realized as well. Ex-ante evaluation assists in determining whether a transport project meets efficiently the country’s economic and social objectives (Tsamboulas, 2007). Improvements in transport industry often are multinational, therefore decision makers need
to know more than just construction costs and traffic performance, but
they need information and analysis on long-term and indirect impacts
on societies’ mobility, the environmental impacts, as well as ability to
serve diverse needs.
The European Union has special financing tools for supporting initiatives and projects at the Baltic Sea Region level to facilitate regional
development, competitiveness and sustainability in transport industry,
e.g. Baltic Sea Region Programme 2007-2013. The Latvian Supply Chain
Cluster from Latvia is an organization which participates in some such

projects, as Sturdust Marchain and Amber Coast Logistics. The aim of
this publication is to investigate the operation of the Latvian Supply
Chain Cluster and contribution of international projects Sturdust Marchain and Amber Coast Logistics to its development. The methods of the
study are the monographic method, expert method and a case study.

Clusters in the transport industry
Clusters can operate in different sectors of economy characterized by all levels of technological intensity. The special positive role of
clusters can be observed especially in the high technology industries
and improvement of competitiveness of small and medium sized enterprises. There are 3 types of clusters that could be distinguished in the
transport industry: maritime cluster, port cluster and logistics cluster.
The maritime cluster consists of industries related with shipping within
certain area or country (Shinohara, 2010). The port cluster consists of
all economic activities, private and public organizations which are related with the arrival of ships and cargo in ports (e.g. de Langen, 2004).
While the logistics cluster consists of enterprises with logistics-intensive operations, as logistics services providers, the logistics operations
of industrial enterprises, companies for whom logistics is a large part
of their business, as well as companies that service logistics companies,
such as truck maintenance operations, software providers, international
financial services providers, specialized law firms (Sheffi, 2013). Comparison between the maritime cluster, port cluster and logistics cluster
see in Table 1.
Y.Sheffi (2013) points out that logistics clusters are typically developed in a geographical hub of transportation and typically require
signiﬁcant investment in terms of infrastructure, as well as they require
favourable government regulations, such as free trade zones, bonded
warehouses and other tax relief. The main two advantages of logistics
cluster operation are, firstly, the process of positive feedback in the development due to the economies of scope, scale, density and frequency
involved in the provision of transportation services, secondly, opportunity to share resources in the face of fluctuating demand for workers,
equipment and warehouse space.
Latvian Competitiveness Report 2011 shows that there are cluster in
transport and logistics in Latvia because concentration can be identified
in transport and logistics. Transport and logistics is dominant cluster
in Latvia because of its dominance in Latvia’s exports and number of
employees. There are three significant aspects which characterize transport and logistics in Latvia. Firstly, five transport modes are available
for freight logistics – sea, rail, road, pipeline and air. There are three
multifunctional seaports in Latvia – Riga, Ventspils and Liepaja. Secondly, international freight transit dominates in Latvia due to the geographical position of Latvia because the East-West corridor goes from
Eastern markets (Russia/CIS and China) via Latvia to Europe and in
the opposite direction as well. Thirdly, the main advantages of Latvia is
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Table 1. Description of clusters in the transport industry: maritime cluster, port cluster and logistics cluster

Maritime cluster

Port cluster

Logistics cluster

Definition

The maritime cluster is cluster
which consists of industries directly or indirectly related with
shipping within a certain are or a
country

The port cluster is a cluster which
consists of all economic activities,
private and public organisations
which are related with arrival of
ships and cargo in ports

The logistics cluster is a cluster
which consists of enterprises with
logistics-intensive operations

Potential members of cluster

Ship operators and a host of auxiliary support services like ports,
freight forwarding companies,
shipping/ linear agencies, stevedovie companies, dredging services and professional services – management, insurance, finance, legal
and accountancy

Terminal operators, hinterland
transport enterprises, transport
services providers, warehousing
enterprises, transport intermediaries, port authority

Logistics services providers, the
logistics operations of industrial
enterprises, companies for whom
logistics is a large part of their
business, as well as companies that
service logistics companies

Examples

The South West Maritime Cluster The Lower Mississippi port cluster, Singapore,
the
Netherlands,
(England), the Maritime Cluster of the port cluster in Rotterdam
Zaragoza, Memphis, Panama
Japan

Source: authors’s construction, based on Morrissey K., O’Donoghue, 2013; Sheffi, 2013; Shinohara M., 2010; de Langen P.W., Visser E.J., 2005
that Riga is the nearest foreign seaport to Moscow (Russia) and there is
business competence in freight transportation between European Union
and Russia/CIS.

Assessment of the Latvian Supply Chain
Cluster
There are a cluster organization in transport and logistics in Latvia.
It is logistics cluster with the title „Latvian Supply Chain Cluster”
(LSCC). LSCC was established in 2009 with the financial support of the
Ministry of Economics of the Republic of Latvia. The first 3 years’ experience of this cluster and contribution of 2 international projects to
its development are analysed based on 3 round table discussion with
members of cluster conducted in October and November, 2012.
LSCC is branch of the Latvian Logistics Association. The members
of cluster are 29 companies, 5 higher education and research institutions and two business associations from abroad – Cargoto (Sweden)
and European Route 20 (the United Kingdom). The cooperation with
Cargoto and European Route 20 are aimed at development of the EastWest logistics via Latvia and facilitation of triple helix partnership in
freight logistics among relevant stakeholders in Latvia, Sweden and the
United Kingdom. The collaboration with higher education and research
institutions is devoted to improving curriculum, doing innovations and
realizing studies. The classification of members in the cluster is shown
in Table 2. LSCC consists of logistics companies (expeditors, stevedore
company, forwarders, warehouses) and support organizations.
LSCC was established in 2009 with financial support of the Ministry of Economics of the Republic of Latvia (the Ministry of Economics).
This financial support determined the principles of cluster orienting the
LSCC on promotion of export as indicator of international competitive-

ness (see Figure 1 p.28). The Ministry of Economics applied the same
requirements for all nine supported clusters in Latvia in 2009. From
2009 to 2012 the main activates of cluster were organization of events
and trainings for logistics companies, participation in international and
local events (discussions, seminars and conferences), implementation of
the Supply-Chain Operations Reference model in Latvia, development
and maintenance of the cluster’s web page, creation of the cluster’s
stylebook and participation in local and international projects.
In 2012 the financial support of the Ministry of Economics ended.
Then activities of the LSCC have been related with the participation in
international projects in transport and freight logistics financed by the
European Union. The topics of these projects are related with green
transport, innovations, analysis of cargo flows and competitiveness of
maritime clusters in the Baltic Sea Region where the main activities are
organisation of events (workshops, conferences and discussions), networking and implementation of studies.
At the end of 2012 the three round table discussions were conducted to
assess the work of the LSCC in the first three years and the main findings were as follows:
1. From 2009 to 2012 the LSCC was financed by the Ministry of
Economics of the Republic of Latvia, thus the LSCC was depended from
financing requirements of this project doing activities which could be
financed and respecting bureaucratic procedures which were a barrier
for innovative and creative initiatives in the cluster.
2. Due to the end of financing by government the LSCC should
transform its operations to adapt to the new situation, e.g. new strategy
should be developed and new financing sources should be recognized.
This aspect is an important direction for cluster’s work in 2013.
3. In the future more efforts should be devoted to identify common
needs of cluster members, therefore solution for regular communication
between cluster administration and cluster members should be created
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Table 2. Structure of member-organizations in the Latvian Supply Chain Cluster
Type of company in the cluster

Companies

Expeditor

Freight logistics: ACE Logistics Latvia, A&A Logistics, DSV Transport,
Itella Logistics, Schenker, Trans Trades Logistics
Parcel delivery: DPD Latvija, TNT LATVIA

Stevedore company
Forwarder
Warehouses (storage)

Support organization

and implemented.
4. The LSCC should attract more transport and logistics experts,
expertise from academic institutions and other resources to develop its
capabilities to do innovations and to participate more in different logistics initiatives and projects at international level, e.g. to participate more
in the international projects co-financed by the European Union.
5. In the first 3 years of cluster’s work the main benefits for members were many activities organized by the LSCC - trainings, studies,
discussions, conferences and joint marketing in the cluster web page
and its public presentations. The suggestion of companies that are
members of the LSCC is to focus more on creation of commercial benefits for logistics companies.
The crucial challenge for each cluster is to identify how and which activities or combination of different activities could be transformed into
commercial benefits for the members of cluster – acceleration of innovations, productivity and international competitiveness. It can differ for
clusters in different industries.

International projects in the development
of the Latvian Supply Chain Cluster
In 2013 the Latvian Supply Chain Cluster participates in 2 international projects which are part-financed by the European Union (Baltic Sea Region Programme 2007-2013). They are StarDust Marchain and
Amber Coast Logistics. StarDust Marchain and Amber Coast Logistics are
significant for financing cluster activities in the Latvian Logistics Association (LSCC is affiliated with the Latvian Logistics Association). The
Latvian Logistics Associations is a partner in these projects. The aim of

Riga Container Terminal
Baltic Logistic Solutions, Blumbergi MN, COMPASS-TRANSIT, DO IT,
Cido Grupa, GREIS logistika, HAVI Logistics, NP Logistics, Prodimpekss Logistikas Grupa, Trialto Latvia, UNISTOCK
Retailers: Latvijas koku eksports, MAXIMA Latvija, IKI
Software provider and training: KOMIN
Real estate: DOMUSS
Customs brokers: M&B, Parex Brokeru Sistema, PP Komerccentrs Education and research: Daugavpils University, Riga Technical University, University of Latvia, Transport and Telecommunication Institute,
Latvian Maritime Academy
Manufacturing: VENDEN
Associations: Cargoto (Sweden), European Route E20 (the United Kingdom)

the Amber Coast Logistics is to support the development of multimodal logistics centres in the southern and eastern Baltic Sea region and
thereby improve the accessibility of remote areas; but the aim of the
StarDust Marchain is to strengthen and improve the marine transport
supply chains, efficiency and competitiveness in the Baltic Sea Region
(see Table 3). The organizations from the Baltic Sea Region countries
which are member states of the European Union and Belarus are involved in the projects as partners. The target audience of the projects are
project partners, companies in transport industry, policy makers and
researchers.
There are some advantages of the Amber Coast Logistics and StarDust Marchain. Firstly, these projects provide significant support from
the European Union (85% intensity from projects’ expenditures) for realizing studies, organizing events and traveling to the events. Secondly,
projects’ activities provide a platform for networking, marketing, developing knowledge and sharing best practices. Thirdly, there are special
financing in the framework of StarDust Marchain for developing of new
projects. Fourthly, each project ensures resources and activities for cluster cooperation both in the framework of the LSCC and at the Baltic Sea
Region level. Amber Coast Logistics are focused to:
• support cargo transport connections between the southern
and eastern Baltic Sea Region and Central Europe;
• bring players in the transport and logistics sectors together to
facilitate knowledge transfer and mutual understanding;
• establish a transnational network of logistics service providers.
But specialization of StarDust Marchain is as follows:
• to build cooperation between cluster initiatives around the
Baltic Sea addressing issues such as environmentally friendly
transport systems and intelligent ship, harbour and logistics
solutions;
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Figure 1. Model of the Latvian Supply Chain cluster

International competitiveness
(export)

Productivity

Innovations

Activities in cluster
(international and local events, the SCOR model,
cluster’s web page, cluster’s stylebook, local
and international projects)

Members of cluster
(logistic companies and support organizations)

• to address cooperation on issues like new technology solution
and innovations promoting energy-efficient and environmentally safe and secure solutions.
Each of these projects has its own specialization and provide environment for international cooperation and innovations. From the LSCC
members point of view disadvantage of these projects are that utility
of the projects depends on triple helix cooperation and capabilities at
the national level – especially regular cooperation links between project
partner, academic institutions, policy makers and logistics companies.
Another disadvantage is that particular activities are financed but, e.g.
investments are not supported. In the future
1) the triple helix partnership at the national level and at the Baltic
Sea Region level further should be developed;
2) the models for transforming project outputs/activities to other
benefits should be developed, e.g. to bring more commercial benefits for

logistics companies and
3) the projects which support regional (the Baltics Sea Region) cooperation and eco-logistics should be developed to facilitate more effective, efficient and environmentally friendly transportation of freight in
the Baltic Sea Region.

Conclusions
Three types of clusters exist in the transport industry: maritime
cluster, port cluster and logistics cluster. The maritime cluster consists
of industries related with shipping within certain area or country; the
port cluster consists of all economic activities, private and public organizations which are related with the arrival of ships and cargo in ports;
but logistics cluster consists of enterprises with logistics-intensive operations.

Table 3. The description of projects “StarDust Marchain” and “Amber Coast Logistics”
Stardust Marchain

Amber Coast Logistics

Aim of the project

To strengthen and improve the marine transport supply chains, efficiency and competitiveness in the Baltic Sea Region

To support the development of multimodal
logistics centres in the southern and eastern
Baltic Sea region and thereby improve the accessibility of remote areas

Partners involved

From Lithuania, Latvia, Poland, Germany, Estonia, Finland, Sweden

From Germany, Poland, Denmark, Lithuania,
Latvia, Belarus
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Main outputs of the project

- Macro-regional instruments on innovation cooperation between all ten countries involved;
- European learning case for other Macro-regions in the EU;
- Instruments for cohesion in the BSR as an input to EU policies;
- Instruments for linking actors (business,
academia, societal partners) on local and regional, national development to internationalization;
- Branding of BSR cooperation on innovation.

- to improve cargo flows and accessibility
both on sea and landside and strengthen economic ties between emerging eastern European
countries like Belarus, Russian Federation and
Ukraine and EU member states within the
BSR;
- to facilitate sustainable mutual development;
- to offer transparent services to the market
which are neutral in terms of effects on competition.

Main activities of the project

Studies, events, travelling to the events, development and submitting of new projects

11 workshops, a staff exchange programme,
studies and research papers, a “Multimodal
Transport Action Programme”, guidelines “Regional Logistic Integration”, 3 conferences and
2 exhibitions

Duration of the project

2011-2013

2011-2014

Lead partner

Klaipeda Science and Technology Park (Lithuania)

Port of Hamburg Marketing (Germany)

Source: Official web page of the Amber Coast Logistics, available: http://ambercoastlogistics.eu/ (accessed 22.08.2013.); official web page of the StarDust Marchain, available: http://www.bsrstars.se/project/marchain/ (accessed 22.08.2013.)
The Latvian Supply Chain Cluster is a logistics cluster which was
established in 2009 with financial support of the Ministry of Economics of the Republic of Latvia. It is affiliated with the Latvian Logistics
Association. There are three points from the experience of the LSCC
which could be useful to other similar clusters in the transport industry.
Firstly, the crucial stage for development of cluster organization is the
situation when government support is not received any more for operation and activities of cluster. The LSCC organized three round table
discussions with cluster members to identify actual needs of logistics
companies and opportunities for development of cluster; has developed new strategy for cluster and recognized new financing sources.
Secondly, the case of the LSCC shows that cluster should concentrate
its efforts on creation of commercial benefits for its members because
sometimes particular activities could not bring commercial benefits for
companies. Thirdly, the topical issue is the role of government support
in the creation and development of cluster. This support should not be

too strict because it could restrict creativity and innovative initiatives
in the cluster.
The projects Amber Coast Logistics and StarDust Marchain contributes significantly to the development of the Latvian Supply Chain Cluster because these projects provide resources for cluster activities both in
the framework of the LSCC and at the Baltic Sea Region level, as realizing studies, organizing events, traveling to the international events, networking, marketing, developing knowledge and sharing best practices.
The utility of these projects for the LSCC members depends on triple
helix cooperation and capabilities/motivation of the companies to use
the activities and outputs of projects.
Maris Katranzi
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Introduction to Marine Policy
Introduction

M

arine Policy has become increasingly important to most
maritime nations. The relative significance of the ocean affairs
(Marine Affairs) and related Marine Policies have all been growing: merchant marine in transportation, offshore as related to onshore exploitation of resources, fishing as related to agricultural affairs; shipbuilding
and a general industrial development, naval in military affairs, and the
law of the sea in international law. Collectively, Marine Affairs is at least
as important as the sum of these separate aspects of marine/maritime
affairs1.
The inter-discipline of Marine Affairs is one which cuts across
natural and social sciences, humanities and law. The field is shaped primarily by the conditions in the external world affecting human use of
oceans and coastal regions, the conflicting values of the participants,
and the institutional arrangements governing those uses2.
Most Marine Affairs problems involve institutional imperfections
or “failures”. Governance failures include ill-defined national priorities,
the incomplete integration of the action of public agencies operating under separate authorities, and distortions in profit generation or wasteful “rent seeking” on the part of stakeholders. Market failures include
oil spills, nutrient runoffs leading to eutrophication in coastal seas, and
over-fishing of commercial fish stocks as well as destruction of coastal
landscape, among others.

Even in the absence of technically defined institutional deficiencies,
problems may arise when decisions allocating funds to develop marine
resources or use rights are perceived to be unfair or mistaken.
Any discussion of Marine Policy should take into account a complex set of factors that affect it and these are, in part, introduced to readers. This study’s objective is to introduce readers to the basic concepts
of interdisciplinary nature of human activities in the ocean using the
North American experience. These activities are defined using the concept of Marine Affairs. Marine Policy is closely linked to Marine Affairs
and is designed to solve many conceptual, strategic and global ocean
issues3.

1. Marine Policy
Most marine policy is derived from broader human activity areas.
Some examples are presented in Exhibit 1. Marine Policy can be distinguished from these more land-related because:
a) Ocean space, beyond territorial seas, is considered as an area
that can be navigated freely, and it is intensively used for ocean
transportation, scientific research and explorations, ocean mining
and military-related activities,
b) Legal property rights in the ocean often differ from those found
on land,
c) Fugitive nature of biological resources,
d) The ease with which nutrients and pollutants are dispersed by
ocean currents and other physical processes,

Exhibit 1. Typical areas covered by the subject of Marine Policy
Sector or Domain

Areas of interest and study

ENVIRONMENT

Ocean and climate change, macronutrient fluxes, eutrophication and hypoxia, treated and untreated
sewage effluent, oil and hazardous material spills, industrial chemical and heavy metal effluents and
thermal effluents from power plants,

NATURAL RESOURCES

Commercial and recreational fisheries management, ocean minerals exploitation and management,
conservation of protected species (mammals, birds, reptiles, fish, corals), ecosystem management, marine protected areas, conservation of biological diversity,

TRANSPORTATION

Shipping and ports, underwater cables and pipelines, safety of life at sea, aids to navigation, international rights of passage, salvage, admiralty law,

1

Hardt, J.P., (1976), Soviet Ocean Development. Prepared for the use of the Committee on Commerce and National Ocean Policy Study, U.S. Government Printing Office, Washington, D.C.
Strategic Plan (2000), School of Marine Affairs, University of Washington, Seattle, WA. June 2.
Miles Edward L., (2001) “Global Climate Change and Marine Policy: A Challenge for the
New Millennium,” Keynote Speech, SEAPOL Inter-Regional Conference on “Ocean Governance and Sustainable Development in the East and Southeast Asian Seas: Challenges in: The New Millennium.” Published in Douglas M. Johnston and Ankana Sirivivatnanon. 2002. Ocean Governance and Sustainable Development in the Pacific Region, (Bangkok: Southeast Asia Programme in Ocean
Law, Policy and Management (SEAPOL), pp. 16-50.
2
3
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ENERGY

Offshore oil and gas development, tidal power, ocean thermal energy conversion,

LAND USE

Coastal zone management, planning, zoning uses, barrier beach protection,

WASTE MANAGEMENT

Solid waste management, sewage sludge disposal, marine debris, nuclear waste disposal,

DEFENSE

Zoned training and testing areas, atomic free zones, acoustic pollution, rights of passage for military
ships,

FOREIGN
POLICY

Legal geography, piracy, international trade in protected species, refugees, high seas fisheries, transboundary pollution.

EMERGENCY
MANAGEMENT

Weather prediction, hurricanes, coastal flood insurance, tsunamis, harmful algal blooms, search and
rescue,

OCEAN SCIENCE

Funding for oceanographic research, technology transfer, basic versus applied research, large scale science programs,

Source: Hoagland, P., and Ticco, P.C. (2001)4
e) Relatively high cost of monitoring and enforcing private property rights in a remote and sometimes hostile ocean environment

ocean, the range of feasible technological responses, financial resources,
and, sometimes, institutional frameworks and processes.

The existence of these specifics calls for collective action (i.e., the
exercise of governmental authority) as a means of optimizing human
activities and managing conflicts among users. These actions cover spectrum of measures from centralized command system of government to
the implementation of decentralized “market-based” approaches. The
goal of Marine Policy analysis is to identify alternative actions addressing ocean resource use and to inform public and private decision makers about the likely consequences5. They include physical, ecological,
economic, and distributional (equity) effects. In any particular situation,
policy alternatives must consider the environmental characteristic of the

2. Social Science Disciplines in Marine
Policy studies
Although in the United States and Europe academic degrees are issued in the field of Marine Affairs or Maritime Affairs, progress in studying Marine Affairs problems typically occurs using more traditional
social science disciplines6. Alternative points of view may arise from
the application of methods from different discipline to a specific policy
problem. The social sciences are divided into a number of well-established disciplines. Some of them are listed in the Exhibit 2 along with

Exhibit 2. Social Science disciplines and their marine areas of interest
Discipline

Examples of research areas of interest

CULTURAL
ANTHROPOLOGY

Analysis of the effect of fisheries management on fishing communities, underwater archaeology
research,

ECONOMICS

Development of bio-economic models of fisheries, estimating the net benefits of fisheries regulations, valuation of non-market benefits of coastal and marine recreation, measurement of damages
from marine pollution evaluation of the net benefits of alternative policy instruments for controlling
marine pollution,

GEOGRAPHY

Mapping and analysis of demographic, resource and economic data using geographic information
systems,

4

Hoagland, P., Woods Hole Oceanographic Institution, Woods, Hole, MA, and Ticco, P.C., Massachusetts Maritime Academy, Buzzards Bay, MA, (2001), Marine Affairs Overview, Academic Press.
Kaczynski, V. M. (2008), The US Policy toward the developing, School of Marine Affairs, University of Washington. www.sma.washington.edu/index.html
6
Brown V. A. and Spink M. (1997), Caring for the Commons: Socio-cultural Considerations in Oceans Policy Development and Implementation Socio-cultural Considerations - Issues Paper 4. Local
Sustainability Project, Centre for Research in Healthy Futures University of Western Sydney Hawkesbury. A Report Commissioned by Environment Australia October 1997 © Commonwealth of
Australia 1997
5
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HISTORY

History of oceanography, marine transportation, sea trade and other human activities at sea as a
science, characterization of laws, social norms and customs from earlier societies,

LAW

Analysis of legal institutions governing the use of marine resources and water areas, interpretation
of common and statutory law with respect to ocean resource use,

PHILOSOPHY

Identification and interpretation of the principles of environmental ethics as they apply to marine
resource use and conservation,

PLANNING

Forecasting marine and coastal resource uses, demographic trends in the coastal zone, zoning of the
marine environment, marine protected areas, control of land use in the coastal zone,

POLITICAL SCIENCE

Analyzing common property institutions, characterizing the effectiveness of international environment institutions, international regime formation,

SOCIOLOGY

Effects of fisheries, ports and coastal areas management on coastal communities, importance of
institutions in control of resource use,

Source: Hoagland, P., and Ticco, P.C. (2001)
examples of marine research topics to which they have been applied.
Notably, considerable overlap may exist in the disciplinary coverage of
certain areas of inquiry, such as aquatic living resource management.

3. Ocean resources and their uses
The uses of the ocean for transportation, as a source of protein, and
as a sink for wastes are among its oldest. Contemporary human uses
of the ocean resources have demonstrated that some uses of the ocean
can be in conflict with other uses, underscoring the existence of limits
to the supply of space and resources, and giving rise to the potential for

conflicts among stakeholders. Since its modern development in 1930’s,
oceanographic research has made significant strides in characterizing
the distribution of ocean resources, although substantial uncertainties
persist.
A broad range of ocean uses can be mapped into a small set of
ocean resources7. These resources include ocean space, living resources
and their habitats, nonliving resources and energy8. Exhibit 3 lists the
most frequent uses of the ocean along with a summary of typical Marine
Policy considerations that arise as consequence of institutional imperfections.

Exhibit 3. Examples of leading Marine Policy-related issues
Use

Some Marine Policy-Related Issues

COMMERCIAL
FISHING

Overharvesting due to inappropriate management measures, overcapacity due to government subsidization, shifts
to fishing lower trophic levels, impacts on habitat, species diversity, ecological functions, protected species, loss of
gear, human safety risks,

RECREATIONAL
FISHING

Overharvesting due to inappropriate management measures,

AQUACULTURE

Macronutrient pollution, deforestation of coastal mangroves, spread of disease, escaped fish, interactions with protected species, loss of gear,

SHIPPING

Cabotage laws, cartelization, infrastructure investments, including harbor dredging, piracy, oil and hazardous material spills, marine debris, transport of invasive species, interactions with protected species, acoustic pollution,
safety of life at sea,

CHANNEL
DREDGING

Disposal of contaminated material, financing from public sources,

OCEAN DUMPING
AND NUCLEAR
CONTAMINATION

Radioactive waste disposal, catastrophes of nuclear submarines, chemical waste disposal, transport of pollutants
from disposal sites,

MINERALS

Oils spills, benthic disturbances, habitat impacts, acoustic pollution, impacts on commercial and recreation fishery,

RECREATION

Loss of ecosystem and habitat to other uses, impacts of global climate change, impacts of recreation on protected
species, coral reefs, recreation boating safety,

DEFENSE

Use of the ocean space to project the power, weapons tests, acoustic tests, runoff of pollutants from military sites, oil
and hazardous waste spills, marine debris,

7

Ross, D.A., ( 1980) Opportunities and Uses of the Ocean, Springer-Verlag New York Inc. pp. 1 – 309.
Kaczynski, V.M. (2011), The future of blue economy: lessons for Eur0pean Union, Foundations of Management, International Journal, Faculty of Management, Warsaw University of Technology,
Warsaw,
8
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COASTAL
DEVELOPMENT

Erosion, industrial runoff, habitat loss, limits to public access,

AGRICULTURE

Macronutrient and pesticide runoff, hypoxia, hypothesized links to harmful algal blooms,

Source: Hoagland, P., and Ticco, P.C. (2001)9

4. Institutional Frameworks
Marine resources, their utilization, and ocean space are all managed through a myriad of legal instruments. These instruments exist at
all levels of governance, including those directed at local or sub-national
concerns, and those designed to address issues of national, regional, or
global importance10. A seventeenth century concept of “freedom of the
seas” was based upon the premise that the ocean was infinite, its resources inexhaustible, its degradation impossible. These assumptions
have proved to be both unrealistic and detrimental. It is now widely acknowledged that complete freedom of the seas would lead to resource
waste and exploitation, economic inefficiency, and increased conflict
among users.

5. Enclosure of Ocean Space
From pragmatic perspective, the management of ocean space involves methods of enclosure. Theoretically, the enclosure of ocean space
can be derived from both national and international management regimes. In practice, it has been accomplished through the seaward extension of national jurisdictions by establishing zones of authority and use
(i.e., the territorial sea and exclusive economic zone; see Law of the Sea).
The primary thrust has been toward the expansion of sovereignty over
ocean space previously considered open-access. Although large-scale
ocean enclosures have led to reductions in international conflicts over
resource use within the proscribed enclosure, such conflicts continue to
persist among domestic users and over resources11 (e.g., straddling fish
stocks) that transgress enclosure boundaries.

driven by population growth, human migration to coastal areas, and
expanding demand for both living and nonliving resources, will disrupt
ecosystems, lead to genetic losses, and intensify user conflicts12.
As many of these problems involve institutional failures, historical
customs and institutions will need to be re-examined. Solutions involving the establishment of new (or clarification of existing) rules of the
open ocean resource use, property rights and their enforcement, utilizing new technologies that lower the costs of transportation and extraction of the sea bottom resources, will undoubtedly be more important
then ever.
Policy choices affecting the allocation of ocean resources lead to
questions of effectiveness, or the ability of institutions to meet established goals.
Despite the steady advance of marine science and technology,
policy makers must face choices across options with a high degree of
uncertainty. In the face of uncertainty, policy analyses can be neither
comprehensive nor fully conclusive, leading policy makers to turn increasingly toward precautionary approaches. Substantial alterations to
the current institutional framework supporting coastal and ocean activities are necessitated by the shift to a precautionary approach, including
a movement away from sector management toward the greater integration of policies13.
Prof. Wlodzimierz M. Kaczynski*

Conclusions and discussion
The role of Marine Policy disciplines will continue to grow in importance as human populations place increasing pressure on coastal and
ocean space, ocean resources, and marine ecosystems. These pressures,

9

Hoagland, P., Woods Hole Oceanographic Institution, Woods, Hole, MA, and Ticco, P.C., Massachusetts Maritime Academy, Buzzards Bay, MA, (2001), Marine Affairs Overview, Academic Press.
Ghang J – H. (2010), Korea’s Choice on Economic and Ocean Policy, Blue @ Note Publishers, Seoul, Korea
11
Kaczynski V. M., Fluharty D. L., (2002) “European policies in West Africa: Who benefits from fisheries agreements?” Marine Policy Journal, No. 26 (2002), pp. 75-93.
12
Kaczynski V.M., Fluharty D. L., (1999), “Impacts of Population and Markets on the Sustainability of the Ocean and Coastal Resources of the North Pacific,” Collection of Papers, of the International
Conference on Impacts of Population and Markets on the Sustainability of the Ocean and Coastal Resources: Perspectives of the Developing and Transition Economies of the North Pacific, Seattle,
June 3-4, 1999.
13
Friedman, G. (2009), The Next 100 Years, A Forecast for the 21st Century, Library of Congress Cataloging in Publication Data. Washington, D.C.
* Prof. dr Wlodzimierz M. Kaczynski is in the School of Marine and Environmental Affairs, College of the Environment, University of Washington. Email: vkaczyn@u.washington.edu
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Competitiveness of the Baltic Region Countries
in the context of international rankings

C

ompetitiveness of economy, similarly as in the case of companies,
has not been clearly defined. Different researchers, while identifying
competitiveness of economies, place particular emphasis on various issues. No
doubt, independently from modes of looking at the competitiveness of economies, it has been the object of interest not only of the world of science, but also
of business and politics. Depending on intentions, there are various indicators enabling to define the level of particular economy’s competitiveness. The
following article describes the construction of indicators established by two
organizations: International Institute for Management Development (IMD)
and World Economic Forum (WEF). On the basis of IMD and WEF rankings
the competitiveness of the Baltic Sea Region, with reference to other economies
and within this region, was assessed.

Introduction
The competitiveness of a country is, among other factors, the reflection of its investment attractiveness level, including the possibility of increasing income from business activities1. This explains why
so many business entities are involved in a wide RD activities on the
specific countries operations. They include Institutes for Management
Development, (IMD), international organizations (WEF), governmental
institutions (European Commission), private institutions and companies (The Heritage Foundation, The Wall Street Journal).
The Baltic Sea Region (BSR) is a significant area of political and
economical variety. Beside similar natural conditions, the policies affecting social and economic development of specific countries vary,
which has been directly related to the level of their competitiveness.
Amid various rankings, the ones most effective for assessment differ-

ences in competitiveness of BSR economies are those involving most
universal factors which include the aspects related to actual spheres of
a specific country’s life, together with their economy, society and natural environment, as well as the regulatory ones, such as their economic
policy. The above criteria included in the rankings were established by
International Institute for Management Development and World Economic Forum.

1. Competitiveness indicators of economies according to IMD and WEF
The competitiveness of International Institute for Management Development is estimated on the grounds of 331 criteria included in four
sets of factors (economic conditions, efficiency of companies, infrastructure), each divided into five subsets (table 1).
The widest set comprises criteria affecting economic growth rate
and economic direction development. The second group includes objective elements which reveal the conditions of companies and operation
of households. At the top position, the effectiveness of both, government
and companies, has been placed.
The competitiveness of economy is assessed by the World Economic
Forum with the Global Competitiveness Index GCI 113. The criteria determining the competiveness of economy have been grouped around 12
pillars of economy competitiveness. These were classified according to
three key economic groups: 1) resources, 2) the increase of management
efficiency of the owned resources, 3) innovations (table 2).

Table 1. IMD Competitiveness factors and criteria
Economic performance

Government efficiency

Business efficiency

Infrastructure

Domestic economy (25)*

Public finance (12)

Productivity (11)

Basic infrastructure (25)

International trade (24)

Fiscal policy (13)

Labour market (23)

Technological infrastructure (23)

International investment (17)

Institutional framework (13)

Finance (18)

Scientific infrastructure (23)

Employment (8)

Business legislation (21)

Management practices (9)

Health and environment (27)

Prices (4)

Societal framework (12)

Attitudes and values (7)

Education (16)

* figures in brackets reveal the number of criteria assessed within a given subset
Source: World Competitiveness Report, IMD, Geneva 2011, www.imd.org

1

J. W. Bossak, W. Bieńkowski, Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, SGH, Warszawa 2004, s. 139.
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Table 2. The 12 pillars of competitiveness (Global Competitiveness Index GCI)
Basic requirements

Efficiency enhancers

Innovation and sophistication factors

(key for factor-driven economies)

(key for efficiency-driven economies)

(key for innovation-driven economies )

1. Institutions (21)

1. Higher education and training (8)

1. Business sophistication (9)

2. Infrastructure (9)

2. Goods market efficiency (16)

2. Innovation (7)

3. Macroeconomic environment (5)

3. Labour market efficiency (9)

4. Health and primary education (10)

4. Financial market development (8)
5. Technological readiness (9)
6. Market size (2)

* figures in brackets reveal the number of criteria assessed within a given subset
Source: based on Global Competitiveness Report 2011-2012, WEF, Geneva 2011, pp. 9-10, www.weforum.org.
This means that within a given indicator the criteria related to the
advanced and complex types of activities are ranked as more significant
than others. However, the weight of each pillar within a given group
is the same. As a consequence, within the whole indicator the highest
meaning was assigned to criteria related to the advanced and complex
types of business activity and innovativeness (16.5% each). The basic
economic pillars shared 8,25% each, and the development stimulating
pillars were ranked at 5,61%. Such division of importance for affecting the competitiveness allows not only to indicate the place of a given
economy amid others, but also to specify the level of economy development. However, by assessing a current competitiveness of a given
country with such indicators which significantly influence the economy
and the level of its competitiveness, both positively and negatively, the
long term consequences might be omitted.
In order to avoid this deficiency, an indicator of sustainable competitiveness has been established by the World Economic Forum. The
notion of sustainable competitiveness is understood by the WEF economists as:”...the set of institutions, policies and factors determining the
level of a given country’s productivity, so as to guarantee the possibility
of realizing their own aims by their future generations” 2. Such attitude

allows to use the a indicator called Sustainable Competitiveness Index
– SCI, for the assessment of a given economy from the point of view of
its future development and in a considerably longer perspective, when
compared to the current competitiveness indicator – the Global Competitiveness Index – GCI, which refers to the short and medium–term
perspectives. The factors assessed while establishing SCI are grouped
in five sets: human capital, market conditions, technology and innovations, politics and supporting conditions, material environment (table
3.). The sustainable Competitiveness Index (SCI), as compared to the
GCI, is extended by five new pillars: economic cohesion, environmental
policy, resources efficiency, renewable resources management and environmental degradation.
The economic cohesion should be understood as “...the ability of
a given society to maintain welfare for all its members by minimizing
their inequality and minimizing their marginalization”3. This pillar allows to include issues related to the economic and social development
and cohesion. The environmental policy is assessed on the grounds of
the level of strictness and the enforcement of regulations related to the
environment, the range of protected areas and the number of ratified
international agreements which refer to the environment.

Table 3. The Sustainable Competitiveness Index (SCI)
Human capital

Market conditions

Technology
and innovation

Policy environment
and enabling
conditions

Physical
environment

1. Health and primary
education

1. Labour market
efficiency

1. Technological
readiness

1. Institutions

1. Resource
efficiency

2. Higher education
and training

2. Financial market
development

2. Business
sophistication

2. Infrastructure

2. Management of renewable
resources

3. Social cohesion

3. Market size

3. Innovation

3. Macroeconomic
environment

3. Environmental
degradation

4. Goods market efficiency

4. Environmental policy

Source: Global Competitiveness Report 2011-2012, WEF, Geneva 2011, p. 55, www.weforum.org.
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Table 4. The Competitiveness of The Baltic Sea Region in IMD rankings, 2010 – 2011
Country

IMD Index
2011

In RMB
2011

IMD Index
2010

In RMB
2010

Norway

1

1

9

1

Sweden

4

2

6

2

Germany

10

3

16

4

Denmark

12

4

13

3

Finland

15

5

19

5

Estonia

33

6

34

7

Poland

34

7

32

6

Lithuania

45

8

43

8

Russia

49

9

51

9

nie została uwzględniona w rankingu

Latvia

Source: World Competitiveness Report, IMD, Geneva 2011, www.imd.org
This pillar allows to include issues related to the economic and so-

The Scandinavian countries and Germany are at the top of the
ranking when compared to the other economies – they are all placed
in the first 20 of the countries. The remaining BSR countries (excluding
Latvia which has not been classified) took further positions amid the assessed economies: Estonia and Poland were placed in the fourth ten and
Latvia and Russia in the fifth ten (2011). On the basis of the data in table
4, it may be stated that the competitiveness of the economies from the
first five of BSR increases, as all of them were ranked higher in 2011 with
comparison to 2010 (from places one to eight, up to the top).
Amid the second five of the countries the changes were not so spectacular.

cial development and cohesion. The environmental policy is assessed
on the grounds of the level of strictness and the enforcement of regulations related to the environment, the range of protected areas and the
number of ratified international agreements which refer to the environment. The “material environment” subindex is composed exclusively of
pillars ignored in Global Competitiveness Index (GCI). In general, they
refer to the degree and efficiency of utilizing resources and the assessment of resources management. In contrast to the GCI, the SCI provides
information not only on the condition of the economy, but also on its
perspectives resulting from the mode of management of all resources
present in a given economy.

Although GCI - Global Competitiveness Index, established by
WEF, classifies particular countries in a different way (table 5), a certain
consistency has been observed: The Scandinavian countries and Germany are ranked at the top amid RBS, as well as in the top positions in
the ranking considering all examined economies . In the case of majority of the countries, their position is higher than in the IMD ranking
– four of them are amid the first ten and only Norway ranked in the
second ten. Among the remaining ten countries, Estonia is ranked at the

2. The Competitiveness of the Baltic Sea
Region in IMD and WEF rankings
10 countries of the Baltic Sea Region (BSR) have been selected for
competitiveness assessment level. They include: Denmark, Germany,
Russia, Lithuania, Latvia, Estonia, Finland, Sweden and Norway (table 4).

Table 5. The Global Competitiveness Index (GCI), 2010-2011
GCI 2011

In BSR 2011

GCI 2010

In BSR 2010

Sweden

Country

3

1

2

1

Finland

4

2

7

3

Germany

6

3

5

2

Denmark

8

4

9

4

Norway

16

5

14

5

Estonia

33

6

33

6

Poland

41

7

39

7

Lithuania

44

8

47

8

Latvia

64

9

70

10

Russia

66

10

63

9

Source: Global Competitiveness Report 2011 – 2012, WEF, Geneva 2011, p.15, www.weforum.org
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Table 6. The Sustainable Competitiveness Index (SCI) vs. the Global Competitiveness Index (GCI), 2011
Country

SCI 2011

GCI 2011

Sweden

3

3

Finland

4

4

Germany

6

6

Denmark

8

8

Norway

13

16

Estonia

26

33

Poland

31

41

Lithuania

33

44

Latvia

51

64

Russia

53

66

Source: The Global Competitiveness Report 2011 – 2012, WEF, Geneva 2011, pp. 15, 63

Table 7. The Competitiveness of the Baltic Sea Region in IMD and WEF rankings, 2011
In BSR

IMD Index

Global Competitiveness Index
(GCI)

Sustainable
Competitiveness
Index (SCI)

1

Norway (1)*

Sweden (3)

Sweden (3)

2

Sweden (4)

Finland (4)

Finland (4)

3

Germany (10)

Germany (6)

Germany (6)

4

Denmark (12)

Denmark (8)

Denmark (8)

5

Finland (15)

Norway (16)

Norway (13)

6

Estonia (33)

Estonia (33)

Estonia (26)

7

Poland (34)

Poland (41)

Poland (31)

8

Lithuania (45)

Lithuania (44)

Lithuania (33)

9

Russia (49)

Latvia (64)

Latvia (51)

10

Latvia (nc**)

Russia (66)

Russia (53)

*in brackets the rank of a given country in a general classification in 2011,** not classified
Source: Global Competitiveness Report 2011-2012, WEF, Geneva 2011, www.weforum.org, Global Competitiveness Report 2011-2012, WEF, Geneva
2011, www.weforum.org
top (an identical place as in the IMD index). The Polish and Lithuanian
economies demonstrated much worse results (41st and 44th position accordingly in 2011).
The ranks of BSR countries end up with Latvia and Russia – both
in the seventh ten.
The Competitive Sustainability Index (table 6) for all BSR economies is rather optimistic.
Although in none of the cases has it significantly affected the ranking position, in the case of all the economies, when considering essential
aspects for the future, it has not lowered their ranking position. The best
results in SCI has been achieved by the economies of Latvia and Russia.
It appears that what is a burden for these countries at the moment and
decreases their current competitiveness, may increase their competitiveness in the future.

Summary
While assessing the competitiveness of the Baltic Sea Region economies, it is necessary to divide the group into two distinct subgroups. According to both IMD and WEF, the Scandinavian countries (Denmark,
Norway, Sweden, Finland) (table 7) and Germany are characterized as
the most competitive world economies.
However, the position of Norway as a leader in IMD ranking may
create certain grounds of concern. In the WEF ranking Norway has been
ranked as the last one amid the most competitive RMB economies and
only at the 16th in all examined countries. The second subgroup comprises countries from the South-East region of the Baltic Sea, which include Poland, Russia, Lithuania, Latvia and Estonia. Their competitive
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positions are significantly lower as compared to the North-West Baltic
region. The positions between the two groups vary up to tens of places.
Within this group only Estonia and Poland are ranked at higher positions, whereas Lithuania, Latvia and Russia are ranked lower. However,
it seems optimistic that in the future this region may be much more competitive than now.

are conducting enough sustainable social-economic-ecological policy to
maintain their status quo at the moment, and the countries with lower
level of competitiveness at present, will improve their investment attractiveness. The possibility of increasing their income from business
activities is realistic.
dr Katarzyna Skrzeszewska

It is enough to look at the positions in the Sustainable Competitiveness Ranking (SCI) of these economies. According to WEF, all of them
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Moral dillemas of Polish business following
accession to the European Union

P

olish public opinion perceives business persons quite pejoratively. Most of the time a business person is depicted as a
dodger and a cheater who makes skilful use of current economic situation and legal loopholes in order to augment own material welfare.
A business person is neither interested in problems of the employees,
nor in a long-term position of the company which he/she manages. The
most important thing is to maximize profits within a short period of
time by utilizing all available methods, sometimes treading a fine line
between legal and illegal actions and conducting contrary to principles
of community life. Results of social researches conducted in Poland during the first years of the 21st century confirm the above1:
• 33.8% of surveyed people believe that it is required to establish
influential business contacts in order to run a successful business;
• 47.4% of surveyed entrepreneurs claim that bribery might help
starting and developing a company, whereas 77.3% believe that the
phenomenon of “cronyism” influence on obtaining licenses, reliefs and
permissions as well as acquiring valuable business information;
• only 26.7% of the respondents associate successful business with
competence and personal abilities;
• as much as 18% of the surveyed people associate business with
criminality;
• 8.3% of the respondents indicate that business is closely connected
with leading politicians;
• what is interesting, a Latin saying “pecunia non olet” is accepted
by 77% of the surveyed people.
Phenomenon of the so-called “black economy” in Post-Communism states developed to such an extent that some of the American
scholars doubt correctness of macro-economic indices and suggest that
about 1/3 of the state’s income remain beyond their control2.
In the Corruption Perceptions Index for global economy published
by Transparency International in 2013, Poland was situated on the 44th
place, which is quite distant. Poland locates way behind Scandinavian
countries, it has also received considerably lower score than Germany
(12th place) and the United States (18th place). It is alarming that Poland is continuously decreasing its rankings when compared to corruption studies from previous years, e.g. in 2007, Poland took the 29th
place, which was a decent result. Researches on business transparency
conducted in 2010 ranked our country on a poor 54th place globally,
among 133 countries concerned. This information was announced by
Julia Pitera, who was Transparency International’s representative to
Poland. The fact that our Eastern neighbours belong to the group of
countries which is characterized by raging corruption (Ukraine - 75th

place, Russia - 82nd place) may be only a little consolation3.
The data presented above substantiate a thesis that Poland is still
ahead of a long way to achieve standards which are present in other
member states of the European Union. At the same time, the above information emphasize necessity of taking comprehensive steps towards
moral honesty within the Polish economy.
Today we can easily state that the black economy and corruption
are the barriers to economic growth. If we don’t overcome those social
and economic pathologies, instead of an economic growth, we will – as
it was aptly stated by Raul Carvajal, a Mexican professor – be sank by
“a corruption cancer”. In the reality where business persons are cheating each other, tax obligations of companies are being decreased on a
regular basis, the honest business activities are simply non-profitable,
and business becomes a deception. Quite apt conclusions of the corruption plague have been introduced by Georg Hardin who described his
scientific research in a work entitled “The tragedy of Commons”. While
analysing subsequent stages of the “corruption cancer”, he noticed the
following regularities4:
• the greatest advantage is taken by those who break the principles
of social contract for the first time;
• the larger is number of dishonest persons, the smaller are the
profits they derive and the greater losses are incurred by people
who comply with social contract;
• wide-spread dishonesty leads to wide-spread losses and business activities become non-profitable;
• dishonest persons try to hide from being disclosed at any cost;
• the dishonest are most interested in complying with ethical principles (which is a paradox);
• while creating anti-corruption law it is necessary to apply the most
severe sanctions against people who initiate corruption processes.
Currently, Polish economy needs new stimuli. Undoubtedly, one of
them is the struggle for honesty of domestic business. This is a considerably demanding challenge, comparable with political transformations
that took place at the turn of 1990s because it requires reconstruction of
the Poles’ consciousness which - as we perfectly know - has been shaped
by the so-called “real socialism”. In those times, private property was
declining due to affirmation of social ownership of manufacturing facilities, and it consequently led to a loss of responsibility, initiative, quality
and competitiveness of goods as well as to public property seizure.

1

W. Gaspraski, J. Dietl, Etyka biznesu w działaniu. Doświadczenia i perspektywy, Warszawa 2011, p. 169-171.
M. Sułek, J. Świniarski, Etyka jako filozofia dobrego działania zawodowego, Warszawa 2011, p. 179.
W. Gasparski, J. Dietl, op.cit., p. 203-204.
4
Ibid, p. 350.
2
3
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Since salaries have taken the form of social assistance and it has
been common to promote “poverty adjustment” programmes, it was
coming easy to justify public property seizure by arguing that if everything is public, then it also belongs to me. Moral consequences of stereotypes of the past decades are still vividly noticeable. Apart from the
perception of ownership and property seizure, it is apparent that the
citizens present demanding attitudes and - in spite of trying to develop
material goods and make for a future living - they often copy the socialist slogans saying that “this is due to me” – due from the state, from a
city, from a commune.

The key issue which directly influences ethics of the Polish business is the possibility to take advantage of knowledge and experience
of highly developed countries with well-established democracy. According to the views of Alaine Sternberg, who is a renowned English
expert within the fields of finances and business ethics, ethics in business activities can be evaluated on the basis of the level and quality of
adhering to the three following principles:
1. the principle of a long-term maximisation of value;
2. the principle of distributive justice;
3. the principle of common decency (fair conduct).

Political transformations have been started by the “former private
business owners”. They were people who came from the black economy
sector of socialism - both honest and dishonest among them. Every “private business owner” was a suspicious person who is worse than an
employee of a state-controlled enterprise. The business persons were
contemptuously referred to as blue birds, speculators, and sometimes
even as parasites. Many of them are today’s business persons, who constitute Polish middle class. Their wealth considerably differs from the
wealth of business persons of the West who were developing their assets through years, and sometimes their current position is a result of
several hard-working generations.

Long-term maximization of value is mainly an economic requirement for achieving profits in business activities - any type of business
has no sense without profits. However, the above doesn’t concern
temporary profits, but it rather focuses on long-term profits which are
the consequence of a corporate strategy and which give the company’s
owner (the shareholders) and the employees the sense of stability and
certainty about the future. Profit can also be an ethical value, provided
that it is achieved in a morally acceptable way. The obligation to achieve
profits does not necessarily deprive business persons of humanity. It’s
even the opposite. Thanks to the profits, business persons are able to

In most cases, business persons of Poland became rich in short
periods of time, during the first years of political transformations. In
order to multiply their wealth, they were using current situation on the
wasted market, property of public enterprises, and also personal relations with politicians of the former and the emerging political system.
Indeed, they were earning money in a dishonest way sometimes, they
were acting as financial speculators or they were taking advantage of
legal loopholes.
It is hard to fight with habits of adult people which were giving
them considerable income since many years, but now the habits are
prohibited by law and prosecuted. It is a lot easier to shape a new generation of business persons. Thus, education on business ethics among
economy students conjoined with perfecting the legal system, including development of anti-corruption and anti-monopoly laws, is of such
importance5.
Primary threats which hinder achievement of high levels of ethics
within Polish companies include the following6:
• insufficient level of economic transformation (a low level of privatization);
• too repressive tax policy (excessive fiscality);
• materially weak and morally immature middle class;
• lack of long-term company development strategies;
• slow pace of self-government transformations;
• insufficient number of business ethics codes, shortage of ethics
consultants;
• lack of tradition for conducting ethical audits of a company.

allocate parts of the income to social, work-safety, cultural, educational
and environmental protection aims or they may donate important charity initiatives.
Distributive justice requires rewarding and promoting employees
adequately to their contribution in achieving the primary objective of a
company. It involves many factors, in particular: qualifications, skills
and level of responsibility for work of other people, own initiatives and
level of risk being incurred. Distributive justice is not the same as equality because literally understood equality might be the greatest injustice (e.g. as in the case of previously mentioned “poverty adjustment”).
According to this principle, there are different criteria of rewarding a
maintenance man, and different for an office clerk, an expert or a manager. Distributive justice is based on appropriate separation of inequalities. It allows to treat an efficient employee in a different way than a
loafer, and at the same time it demands treating comparable attitudes
equally.
The principle of common decency (fair conduct) includes series
of specific values which are ethically sought both in business activities
as well as in daily life. The principle addresses commonly acceptable
norms of community life, such as: honesty, sincerity, courage, impartiality, propriety, responsibility, reliability, timeliness, loyalty, solidarity
and fellowship. An important element of common decency is to refrain
from using constraints and physical violence, loyalty to principles of a
company and respect for the law. The values described above constitute
a necessary minimum for existence of a company and interpersonal relations within the company7.

5

J. Wieczorek, Wolność – tak, ale jaka ?, „Rocznik Koszaliński”, no. 26, 2010, p. 263.
B. Kryk., Etyka biznesu a reputacja firmy, „Prakseologia”, no. 1-2, 2005, p. 189-190.
7
E. Sternberg, Czysty biznes. Etyka biznesu w działaniu, Warszawa 2008, p. 98-109.
6
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The process of expanding the European Union involves participants which dispose of unequal potential. These are both well-established democratic structures and developed market economies, as well
as relatively young democratic structures and emerging market economies. The integration process is both a competition and a cooperation.
Minding own business and paying attention to mutual benefits are the
necessary, but insufficient conditions for honest and long-lasting agreements. The conditions can be fulfilled through negotiations conducted
among everybody interested. To achieve that, it is required to establish
international structures which would be perceived by each of the parties concerned as an honest institution8.
One of the key objectives of the European Union with regard to
business ethics is to define common ethical minima for all the member
states. Currently, the objective is realized chiefly by the European Business Ethics Network (EBEN) which was created in 1987 as well as by the
codes of ethical conduct for companies and institutions. Moral principles identified by the EBEN are evaluative and include the following:
• the principle of justice;
• the principle of honesty;
• the principle of engagement;
• the principle of responsibility;
• the principle of solidarity;
• the principle of trust;
• the principle of kindness.
Slightly different criteria for business ethics have been developed
by the Society for Business Ethics of USA which lists the following practical obligations:
• providing clients with valuable goods and services;
• ensuring that investors will have their outlay returned from the
capital of a corporation they invested in;
• creating new wealth;
• creating new jobs;
• counteracting feeling of envy by creating opportunities to advance in a workplace;
• promoting ingenuity and creativity;
• engaging into various undertaking of a country.
Internationalization of business activities and globalisation of economic life made it necessary to find a common axiological denominator
for stakeholders of various cultural circles, religions and philosophies.
Due to an initiative of the Europeans (i.e. Siscard d’Estaing, Frederick
Philips), attempts to formulate basic principles of conducting business
activities have been made. This initiative aimed at decreasing tensions
within the international trade. As a consequence, the Caux Round Table’s Principles for Business9 as well as the Code of Ethics on International Business for Christians, Muslims and Jews10 have been established.
The Caux Round Table Principles are founded on two ethical ideals: Japanese symbiosis and European rights to respect of human dig-

nity. General principles include11:
1. Responsibility at conducting business activities;
2. Economic impact of business: towards innovations, justice and
global community;
3. Conduct in business: infringing the law with an aim to build
trustful cooperation;
4. Respect for legal rules;
5. Contribution to a widely spread trade;
6. Respect for the natural environment;
7. Avoiding unlawful actions.
Undoubtedly, the three different versions of principles for ethical
conduct in business activities presented above demonstrate common
values which have been defined by the international society out of concern for honesty within business activities which extend beyond borderlines of states, religions and cultures.
Ethical minima of business activities addressed here may also include the application of ethical audits, which are unknown in Poland. In
Western Europe, the method is applied by increasingly greater number
of companies (e.g. it concerns over 250 companies seated in Germany)
with a view to popularize common values and define a level of ethical
maturity for conducted business activities.
Ethical audit is an appraisal of a company and focuses on values
which are recognized by the management board and employees of the
company, whether the values are applied in practice, what is the impact
on society and natural environment. Auditing procedure involves appraisal of various scopes of the company’s activities (social, financial
and natural resource economics) through: analysis of documentation
and procedures of conduct as well as an appraisal of internal and external activities of the company. It is believed that the best possible attitude
towards determination of applicable ethical standards of a company is
to act “from the top” (i.e. from the top managerial levels) “towards the
bottom” (i.e. on the basis of negotiations and pursuant to legal regulations and provisions of ethical code).
Results of an ethical audit (i.e. “recommendations”) aim at introducing modifications which would contribute to the development of organisational culture of the company and its relations with surrounding
environment12. Finally, it is increasingly more common among companies of Western Europe to develop and proceed according to provisions
of ethical code. Ethical codes are present in businesses originating from
the most developed countries, e.g. in the USA the code was developed
by 87% of the companies, in the Great Britain - 45%, in Switzerland - 32%,
in Germany and France - 25% of the companies. The above data comes
from the middle years of 2000s. Nowadays, the rates are undoubtedly
higher. In Poland, ethical codes among companies are still seldom.
According to estimates of Western experts, there should be about
6000 ethical codes in Poland, as this is an approximate number of larger
companies on the Polish market. In fact, there is only several dozens of

8

W. Gasparski, J. Dietl, op.cit., p. 35-36.
The name comes from a Swiss town of Caux-sur-Montreux where meetings of representatives of different states have been arranged.
10
The code has been adopted on a meeting in Amman that took place in 2003 under the patronage of Prince Philip.
11
W. Gasparski, Wykłady z etyki biznesu , Warszawa 2011, p. 162
12
W. Gasparski, Wykłady z etyki biznesu , Warszawa 2011, p. 154-155.
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the codes in our country. Undoubtedly, the Code of Ethics in Business
Activities prepared by the Polish Chamber of Commerce for the purposes of small enterprises may be a point of reference here. However,
it is hardly imaginable that we would notice any breakthrough in the
field soon13.
Moreover, in Poland there is nothing similar to a profession of ethics consultant. In Western Europe such consultants are full-time employees of larger enterprises. They act as public advocates within the field
of ethics. Ethics consultants are primarily responsible for the following:
training courses on ethical conduct among employees, consultancy
services during morally dubious cases, intervening in case of severe infringement of ethical code within interpersonal relations, participation
in ethical audits, representation of labour unions during meetings and
conferences of the EBEN.
When the process of dismantling real socialism and command-and-quota
economy has begun in 1989, many people - including hierarchs of the Roman
Catholic Church of Poland - believed that the process will morally restore social
and economic life. Unfortunately, it did not happen. Although many morally
unfavourable phenomena have lost their political background, there came new
and similarly threatening and troublesome phenomena, such as: omnipresent
denomination of currency and material properties, uncontrolled relativism and
liberalism, downfall of formerly renowned authorities and moral principles,
pathology connected with increasing rates of unemployment and poverty, pathologies connected with Poland’s new course towards West-European countries.
Validity of the above problems has been confirmed by results of
surveys conducted on a group of 1025 adult Poles. The surveys were
intended to specify a social group which benefited the most from the political transformations. 80% of the respondents stated that the political
transformations rewarded prigs and dodgers. On the other hand, 53% of
the surveyed pointed to talented and energetic persons, and only 9% of
the respondents mentioned honest people, whereas as much as 75% of
the researched stated that the honest people experience greater difficulties since the transformation has taken place.

obligations and costs connected with adjusting Polish economy to the
structures of European Union, and there are more and more barriers
associated with entering the realms of free markets. All previous stimuli
of Polish economy are coming back to their places of origin.
2. Polish business enters the second stage of transformation which
is a lot more difficult, in my opinion. This stage consists in reconstructing consciousness of people towards standards which are present in
highly developed countries of Western Europe with well-established
democracy. This process demands that Poland undertakes a great
struggle for the honesty of Polish business. This can be done solely
by our country. We have to count only on ourselves and it all depends
on us whether Polish business will be profitable, or whether we will
get deep into a deadlock of common dishonesty and inability to be
profitable. In the European Union nobody wants to accomplish serious
transactions with a country that enables a regular dodger and cheater to
achieve successes and profits, while honest and lawful persons hardly
manage to run businesses despite great effort. Almost everything suggests that Polish business has “turned upside down”, and there is nobody who can smooth it over for us.
3. A great chance for Polish business is the opportunity to take advantage of extensive knowledge and experience of highly developed
capitalist countries. The Western Europe and many Polish liberal politicians and business persons look forward to continuing the economic
transformation.
4. Poland cannot “parrot Europe” because we boast of our native
and unique national identity as well as very rich culture which is developing since over thousand years of Christian heritage. Thus, we are
capable of utilizing knowledge and experiences of other states, but we
may also contribute our values to the united Europe.
dr inż. Stanisław Dorobek
mgr inż. Arleta Kowalewska

Conclusions
1. Contemporary economic difficulties, in particular: budgetary
deficit, problems at restructuring Polish mining and steel industry, constantly increasing unemployment rate and progressing deterioration of
working class areas and former state agricultural farms imply that after
the years of political transformations the sources which had been driving the state economy are gradually becoming exhausted. From now,
Poland needs to manage on its own. Various benefits, subsidies and discounts are gradually fading away, but in turn there are new payment

13

Ibid, p. 181-192
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Obserwatorium Regionu Morza Bałtyckiego
I. Wybrane wskaźniki gospodarcze dla Regionu Morza Bałtyckiego

Rysunek 1. PKB 2010, Świat, UE, RMB

Źródło: opracowanie na podstawie UNCTAD
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Rysunek 2. PKB 2010, w krajach RMB

Źródło: opracowanie na podstawie UNCTAD
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Źródło: opracowanie na podstawie UNCTAD
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Źródło: Tabela 1
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Źródło: Tabela 2
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Źródło: Tabela 3
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Bilans handlowy krajów nadbałtyckich
Rysunek 7. Wartość eksportu i importu oraz saldo obrotów handlowych państw nadbałtyckich w 2009 roku
(w mld Euro); Rosja – brak danych

Z powyższego rysunku wynika, że Niemcy, Norwegia, Szwecja, Dania i Finlandia mają dodatni bilans handlowy. Nadto należy zauważyć
dziesięciokrotnie wyższą wartość eksportu i importu Niemiec w stosunku do pozostałych krajów, które osiągnęły w 2009 nadwyżkę handlową
w handlu zagranicznym. Świadczyć to może o innowacyjności produktów eksportowych pochodzących z Niemiec, jak również o otwartości
gospodarki na kontakty z zagranicą. Pozostałe kraje zaprezentowane na rysunku osiągnęły deficyt handlowy. W tej grupie krajów wyróżnia się
Polska zarówno najwyższą wartością eksportu i importu, porównywalną, pod względem rzędu wartości, ze Szwecją, jak i najwyższą wartością
deficytu handlowego. Należy jednakże Poniżej zaprezentowano tablicę z danymi, na podstawie których sporządzono wykres.

Załącznik:
Tablica 1. Wartość eksportu i importu oraz saldo obrotów handlowych państw nadbałtyckich w 2009 roku
(w mld Euro)			

Źródło: Europe in figures, Eurostat yearbook 2011, s. 425
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II. Populacja w Regionie Morza Bałtyckiego
– wybrane zagadnienia
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Rysunek 13. Przyrost naturalny (Natural population change) w RMB w latach 2001-2011
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Tabela 5. Przeciętna długość życia mężczyzn w chwili urodzenia w latach 2000-2009
geo\time

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Denmark

74,5

74,7

74,8

75

75,4

76

76,1

76,2

76,5

76,9

Germany

75,1

75,6

75,7

75,8

76,5

76,7

77,2

77,4

77,6

77,8

Estonia

65,2

64,8

65,2

66,1

66,4

67,3

67,4

67,2

68,7

69,8

Latvia

:

:

64,7

65,6

65,9

65,4

65,4

65,8

67

68,1

Lithuania

66,8

65,9

66,2

66,4

66,3

65,3

65,3

64,8

66,3

67,5

Poland

69,6

70

70,3

70,5

70,6

70,8

70,9

71

71,3

71,5

Finland

74,2

74,6

74,9

75,1

75,4

75,6

75,9

76

76,5

76,6

Sweden

77,4

77,6

77,7

78

78,4

78,5

78,8

79

79,2

79,4

Norway

76

76,2

76,4

77,1

77,6

77,8

78,2

78,3

78,4

78,7

Źródło: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tps00025 (08.09.2011)

Tabela 6. Współczynnik starości demograficznej

geo\time

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Denmark

22,2

22,2

22,3

22,3

22,5

22,7

22,9

23,2

23,6

24,1

24,9

Germany

23,9

24,5

25,2

25,9

26,8

27,8

28,9

29,9

30,4

30,9

31,4

Estonia

22,4

22,7

23,0

23,5

23,9

24,3

24,5

25,1

25,3

25,2

25,2

Latvia

22,1

22,6

22,9

23,3

23,6

24,1

24,4

24,8

24,9

25,1

25,2

Lithuania

20,8

21,3

21,7

22,0

22,3

22,3

22,5

22,7

23,0

23,2

23,3

Poland

17,6

18,0

18,2

18,4

18,6

18,7

18,9

19,0

18,9

18,9

19,0

Finland

22,2

22,4

22,7

22,9

23,3

23,8

24,0

24,8

24,8

25,2

25,6

Sweden

26,9

26,8

26,6

26,5

26,4

26,5

26,4

26,4

26,7

27,1

27,7

Norway

23,5

23,2

23,0

22,7

22,5

22,4

22,4

22,2

22,1

22,1

22,5

Źródło:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.dotab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdde510 (08.09.2011)
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III. Innowacyjność w Regionie Morza
Bałtyckiego
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Zestawiono na podstawie http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsc00001

Rysunek 18. Udział wydatków na badania i rozwój w wydatkach publicznych ogółem
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Rysunek 19. Wartość wskaźnika innowacyjności państw Regionu Morza Bałtyckiego w roku 2011
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IV. Ochrona środowiska w Regionie Morza
Bałtyckiego
Rysunek 20. Wydatki sektora publicznego na ochronę środowiska, % PKB

Kraj

Rok
2007

2008

2009

Dania

0,41%

0,46%

0,45%

Niemcy

0,42%

0,42%

0,44%

Polska

0,15%

0,14%

0,17%

Litwa

0,30%

0,32%

0,37%

Łotwa

0,04%

0,05%

0,07%

Estonia

0,05%

0,07%

0,09%

Finlandia

0,28%

0,28%

0,32%

Szwecja

0,24%

0,25%

0,24%

Norwegia

0,37%

0,37%

0,44%

bd

bd

bd

Rosja
bd - brak danych
Źródło: Eurostat
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Rysunek 21. Liczba eko-certyfikatów w Regionie Morza Bałtyckiego

			
Kraj

Rok
2008

2009

2010

Dania

52

52

56

Niemcy

51

59

67

Polska

8

11

12

Litwa

1

1

1

Łotwa

3

3

0

Estonia

2

2

2

Finlandia

6

8

9

Szwecja

21

26

27

Norwegia

6

6

6

bd

bd

bd

Rosja

			
bd - brak danych
Źródło: EUROSTAT
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V. Edukacja, produkcyjność i CSR w Regionie
Morza Bałtyckiego
Edukacja a produktywność pracy w krajach nadbałtyckich
Rysunek 22. Liczba absolwentów uczelni wyższych w krajach nadbałtyckich w 2008 roku (wielkości absolutne).
Rosja – brak danych

Źródło: dane w tablicy nr 2 w załączniku
Polska i Niemcy w 2008 roku miały najwyższą liczbę absolwentów uczelni wyższych. Polska miała dziesięć razy większą liczbę absolwentów niż
Szwecja i Finlandia oraz pięćdziesiąt razy więcej niż Estonia. Należałoby te wielkości także odnieść do liczby mieszkańców w danym kraju lub do
liczby osób w grupie wiekowej 19-24, ale mimo to różnica w analizowanych wielkościach jest znaczna.

Rysunek 23. Odsetek populacji w wieku 25-64 uczący się przez całe życie w karach nadbałtyckich w 2009 roku (w %).
Rosja – brak danych

Źródło: dane w tablicy nr 3 w załączniku
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Dania i kraje skandynawskie mają najwyższy odsetek populacji w wieku 25-64 uczący się przez całe życie. O ile w Danii co trzecia, a w Szwecji i
Finlandii co czwarta, o tyle w Polsce co dwudziesta badana osoba uczyła się przez całe życie w 2009 roku.

Rysunek 24. Produktywność pracy na 1 osobę zatrudnioną w krajach nadbałtyckich w 2010 roku (indeks mierzony
w stosunku do EU 27= 100)

Źródło: dane w tablicy nr 4 w załączniku
W krajach skandynawskich oraz w Niemczech i Danii (najwyższa w Norwegii), produktywność pracy na 1 osobę jest wyższa niż średnia w
krach Unii Europejskiej, natomiast w Estonii, Litwie, Polsce i Łotwie poniżej średniej.

Rysunek 25. Produktywność pracy na 1 godzinę pracy w krajach nadbałtyckich w 2010 (indeks mierzony w stosunku do EU 27= 100)

Źródło: dane w tablicy nr 5 w załączniku

h t t p : // k e i z .w p i t . a m . g d y n i a . p l
66

11-12/2014

Transfer wiedzy

Podobnie prezentują się wyniki produktywności pracy na 1 godzinę pracy.

Załącznik (tablice korespondujące z wykresami)
Tablica 2. Liczba absolwentów uczelni wyższych w krajach nadbałtyckich w 2008 roku (wielkości absolutne)

Kraje

Liczba absolwentów
(wielkości absolutne)

Polska

558

Niemcy

467

Szwecja

60

Finlandia

60

Dania

50

Litwa

43

Norwegia

35

Łotwa

24

Estonia

11

Źródło: Europe in figures, Eurostat yearbook 2011, s. 222

Tablica 3. Odsetek populacji w wieku 25-64 uczący się przez całe życie w krajach nadbałtyckich (dane w procentach)

Kraje

2009

Dania

31,6

Szwecja

22,2

Finlandia

22,1

Norwegia

18,1

Estonia

10,5

Niemcy

7,8

Łotwa

5,3

Polska

4,7

Litwa

4,5

Źródło: Europe in figures, Eurostat yearbook 2011, s. 222
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Tablica 4. Produktywność pracy na 1 osobę zatrudnioną w krajach nadbałtyckich w 2010 roku (indeks mierzony
w stosunku do EU 27= 100)

Kraje

na 1 zatrudnioną osobę

Norwegia

150,7

Szwecja

114,5

Dania

111,6

Finlandia

111,5

Niemcy

105,3

Estonia

69,2

Polska

66,8

Litwa

62,3

Łotwa

54,6

Źródło: Europe in figures, Eurostat yearbook 2011, s. 54.Źródło: Eurostat, s. 54

Tablica 5. Produktywność pracy na 1 godzinę pracy w krajach nadbałtyckich w 2010 (indeks mierzony w stosunku
do EU 27= 100)

Kraje

na 1 godzinę pracy

Norwegia

175,3

Niemcy

123,9

Dania

120,2

Szwecja

115,4

Finlandia

109,6

Estonia

61

Litwa

54,8

Polska

53,9

Łotwa

46,7

Źródło: Europe in figures, Eurostat yearbook 2011, s. 54.Źródło: Eurostat, s. 54
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Tabela 7. Udział osób z wyższym wykształceniem w ogóle osób aktywnych zawodowo w krajach Regionu Morza
Bałtyckiego oraz wybranych krajach świata, w latach 1995-2008 w %

Kraj / Rok

1995

2000

2005

2008

Polska

10,24

12,27

18,90

22,57

Estonia

17,23

18,07

34,22

33,77

Finlandia

19,77 a

31,51

33,45

34,96

Litwa

16,36 c

18,76

29,13

33,68

Łotwa

bd

bd

22,30

26,04

10,72

13,91

25,09 e

23,95 g

bd

bd

32,33

33,96

Rosja

19,08

bd

25,13

26,22

Szwecja

13,11 c

13,91

28,90

30,40

Szwajcaria

20,71

23,24

27,63

31,75

bd

bd

32,42

34,11

Kanada

17,12

39,41

44,22

46,47

Japonia

18,24 c

bd

23,04

24,66

Korea Płd,

19,20 a

23,97

32,29

36,74

bd

bd

34,73

40,16

Singapur

13,35

14,95

19,38

25,85

Australia

14,79

18,53

22,36

33,84

Nowa Zelandia

46,12

26,19

24,77

36,25

Niemcy
Norwegia

USA

Tajwan

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO), Baza Laborsta, http://laborsta.ilo.org/STP/guest ,
17-02-2011

Objaśnienia:
Wykształcenie wyższe rozumiane jako grupy 6-7 w klasyfikacji ISCED-76 oraz 5A, 5B i 6 w klasyfikacji ISCED-97. Wiek aktywności zawodowej jest
różny w poszczególnych krajach, najczęściej obejmuje wiek 16-65 lat.

Oznaczenia:
bd – brak danych, a – obejmuje też wykształcenie wyższe niepełne, b – 1994, c – 1996, d – 1999, e – 2004, f – 2006, g –2007,
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Tabela 8. Udział pierwszych trzech wielkich grup zawodów w ogóle osób aktywnych zawodowo w krajach Regionu Morza Bałtyckiego i wybranych krajach świata w latach 1995-2008, w %, według klasyfikacji ISCO-88

Rok

1995

2000

2005

2008

Kraj /
Grupy

1+2

1+2+3

1+2

1+2+3

1+2

1+2+3

1+2

1+2+3

Polska

15,54

26,54

16,80

29,41

21,24

32,19

21,48

32,79

Dania

18,78

35,46

21,05

40,61

22,76

43,82

22,01

45,15

Estonia

23,49

37,07

25,25

38,70

26,80

40,09

25,86

38,80

23,90

40,70

26,60

43,33

27,81

43,79

34,02

28,49

39,65

23,60

40,19

21,52

41,91

17,83

43,46

25,47

40,69

24,73

44,46

Finlandia

32,13

a

Litwa

b.d.

b.d.

22,78

30,73

25,31

Łotwa

b.d.

b.d.

21,66

34,60

21,42

Niemcy

17,25

35,83

18,17

38,47

21,25

18,51

40,41

18,35

19,95

35,15

23,87

21,18

41,48

24,21

21,68

42,97

Norwegia
Rosja

34,01
b.d.

Szwecja
Szwajcaria
Kanada

b.d.
35,62

18,78

USA

b

37,94
31,41

26,17

a

33,48

a

38,65

25,58

15,89

Japonia a

39,50

a

34,40
c

41,73

c

42,38
38,06
c

43,70

c

23,91

44,49

25,35

47,13

d

34,75

d

36,30

26,09

40,90

26,89

42,39

16,48

17,72

17,57

Korea Płd.

7,32

16,33

8,83

8,92

10,56

20,90

11,66

22,44

Tajwan

10,35

25,14

10,77

27,53

12,51

30,96

13,21

33,72

Singapur

20,13

35,94

24,42

43,54

25,56

44,84

30,94

51,02

29,01

41,90

28,04

41,45

29,19

42,87

25,85

37,96

27,50

39,32

30,48

42,92

Australia
Nowa
Zelandia

28,30
24,75

36,86

a

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO), Baza Laborsta, http://laborsta.ilo.org/STP/guest,
17-02-2011

Objaśnienia:
Grupa 1. Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy
Grupa 2. Specjaliści
Grupa 3. Technicy i inny średni personel

Oznaczenia:
b.d. – brak danych, a – klasyfikacja zgodna z ISCO-68, b – zgodne z ISCO-68, ale dostępne tylko dane o grupie 1.Professional, technical and related
workers, c – metodyka zmodyfikowana, nie w pełni porównywalna z ISCO-88, d – nie można podać, ponieważ w danych źródłowych grupa 2
została podana łącznie z 3.
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Tabela 9. Zasoby ludzkie w wiedzy i technice według różnych miar HRST, jako procent populacji aktywnej zawodowo w wieku 25-64 lat, w krajach Regionu Morza Bałtyckiego w latach 2000-2008

Miara
Kraj / Rok

HRST
2000
2008

HRSTE
2000 2008

HRSTO
2000 2008

HRSTC
2000
2008

Unia Europejska
(27 krajów)

34,0

39,6

22,4

27,8

25,9

29,6

14,4

17,8

Polska

25,1b

33,4

13,7

23,9

21,4

25,7

9,9

16,3

Dania

42,7

52,3

28,0

37,1

35,8

43,1

21,1

28,0

Estonia

39,8b

44,2

31,7

36,4

23,6

25,8

15,5

17,9

Finlandia

48,0b

50,1

35,9

40,9

34,1

35,3

22,1

26,1

Litwa

47,7

42,5

45,9

34,8

19,4

27,8

17,6

20,1

Łotwa

31,4

39,9

20,8

27,4

21,7

29,2

11,0

16,8

Niemcy

41,5

44,0

26,1

27,7

31,9

34,9

16,6

18,6

Norwegia

45,3

50,1

34,2

38,3

35,2

41,2

24,1

29,4

:

:

:

:

:

:

:

:

44,5

49,3

31,5

34,1

36,9

41,0

23,8

25,9

Rosja
Szwecja

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Eurostat / Science, Technology and Innovation / Data, 08-02-2010

Objaśnienia:
HRSTE (Education) – liczba osób, które otrzymały wykształcenie na poziomie wyższym w obszarze wiedzy lub techniki. “Canberra Manual” dopuszcza wykształcenie pomaturalne lub wyższe niepełne, np. tytuł technika (ISCED Level 4), natomiast Eurostat z reguły zawęża miarę do
pełnego wyższego wykształcenia (ISCED Level 5-6). Co do dziedzin wiedzy, w szerokiej mierze mieści się wszystkie 21 dziedzin wymienionych w
ISCED, włącznie np. ze sztukami pięknymi, turystyką i teologią. Czasem stosuje się zawężenia do nauk przyrodniczych i technicznych.
HRSTO (Occupation) – liczba stanowisk w gospodarce, na których wymagane jest posiadanie wiedzy w którejś z dziedzin z ISCED na poziomie wyższym (pełnym lub niepełnym). Jest to miara bardziej subiektywna, niż HRSTE, bo wymaga subiektywnej (często przez samego pracownika) oceny, jakiego zakresu wiedzy wymaga dane stanowisko. W praktyce Eurostat posługuje się po prostu klasyfikacją ISCO-88, z której pobiera
sumę dwóch wielkich grup zawodowych: 2. Specjaliści + 3. Technicy i inny średni personel.
HRSTC (Core) – część wspólna powyższych: liczba osób, które mają odpowiednie wykształcenie i pracują na stanowiskach, które rzeczywiście go wymagają.
HRST – miara łączna pierwszych dwu miar (HRSTE + HRSTO – HRSTC),

Oznaczenia:
: – dane niedostępne b – zmiana sposobu obliczania
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Tabela 10. Zatrudnienie w branżach produkcji wysoko- i średniotechnologicznej oraz usługach wiedzointensywnych jako procent całkowitego zatrudnienia w krajach Regionu Morza Bałtyckiego w latach 2000-2008

Rok

2000

2004

2008

Kraj

HMTM

KIS

suma

HMTM

KIS

suma

HMTM

KIS

Unia
Europejska
(27 krajów)

7,40

30,36

37,76

6,76

32,20

38,96

Polska

:

:

:

4,91

24,32

Dania

6,44

42,13

48,57

5,97

Estonia

4,25

26,88

31,13

Finlandia

7,23

37,91

Litwa

3,22

26,19

Łotwa

0,64

24,76

Niemcy

11,19

30,37

Norwegia

4,48

42,26

:
7,90

Rosja
Szwecja

b
b

suma

6,69

32,96

a

39,65a

29,23

5,50a

24,81a

30,31a

42,32

48,29

5,83

43,91

49,74

5,12

27,49

32,61

5,03

28,16

33,19

45,14

6,79

40,34

47,13

6,95

41,06

48,01

29,41

2,80

24,96

27,76

3,02

27,14

30,16

25,4

1,42

24,60

26,02

2,40

26,81

29,21

41,56

11,24

33,36

44,6

10,89

35,30

46,19

46,74

3,88

45,60

49,48

4,28

46,75

51,03

:

:

:

:

:

:

:

:

45,71

53,61

7,07

46,95

54,02

6,20

b
b

a

a

47,83

a

54,03a

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Eurostat / Science, Technology and Innovation / Data / Main Tables, 08-02-2010

Objaśnienia:
HMTM – high- and medium-tech manufacturing,
Produkcja wysokotechnologiczna — aeronautyka (kod NACE 35.3); farmacja (24.4); komputery i urządzenia biurowe (30); elektronika i komunikacja (32); urządzenia badawcze (33);
Produkcja średniotechnologiczna — urządzenia elektryczne (31); pojazdy silnikowe (34); produkty chemiczne poza farmaceutyką (24 poza
24.4); inne urządzenia transportowe (35.2 + 35.4 + 35.5); maszyny nieelektryczne (29);
KIS – knowledge-intensive services,
Usługi wiedzointensywne i wysokotechnologiczne — poczta i telekomunikacja (64); informatyka i usługi pokrewne (72); działalność badawcza i rozwojowa (73);
Usługi wiedzointensywne rynkowe, wyłączając wysokotechnologiczne oraz pośrednictwo finansowe – transport wodny (61); transport
lotniczy (62); obrót nieruchomościami (70); wynajem sprzętu i wyposażenia bez operatora, oraz sprzętu osobistego i wyposażenia gospodarstw
domowych (71); inna działalność gospodarcza (74);
Usługi wiedzointensywne finansowe — pośrednictwo finansowe, z wyjątkiem ubezpieczeń i ubezpieczeń emerytalnych (65); ubezpieczenia i
ubezpieczenia emerytalne, oprócz obowiązkowych ubezpieczeń społecznych (66); działalność pomocnicza dla pośrednictwa finansowego (67);
Usługi wiedzointensywne inne — edukacja (80); zdrowie i opieka społeczna (85); działalność rozrywkowa, kulturalna i sportowa (92).

Oznaczenia:
: – dane niedostępne a – dane z 2007 r. b – zmiana sposobu obliczania
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15

30

30

10

Standardy CSR

CSR w polityce
rządu

Praktyczny charakter informacji CSR

Przydatne linki

Źródło: Opracowanie własne

Wartość (waga x
ocena)

15

WAGA
Σ100

Charakterystyka
CSR

Kryterium

Ministerstwo

WYSZCZEGÓLNIENIE

500

5

5

5

5

5

Strona
główna
rządu

DANIA

ESTONIA

360

3

4

3

4

4

Mnisterstwo
Gospodarki

LITWA

115

1

1

1

1

2

OCENA (1-5)

Mnisterstwo
Pracy
i Gospodarki

FINLANDIA

ŁOTWA

NORWEGIA

485

5

5

5

4

5

280

1

2

5

3

4

Mnisterstwo Mnisterstwo
Pracy i Prac Spraw
Społecznych Zagranicznych

NIEMCY

Tabela 11. Ocena informacji na temat CSR zawarta na stronach rządowych państw RMB

340

4

3

3

4

4

Mnisterstwo
Gospodarki

POLSKA

ROSJA

500

5

5

5

5

5

www.
sweden.se

SZWECJA
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VI. Przedsiębiorczość kobiet w krajach Regionu
Morza Bałtyckiego
Przedsiębiorczość kobiet to zjawisko przybierające na sile. Coraz więcej kobiet decyduje się bowiem na założenie działalności gospodarczej, w tym w formie samozatrudnienia (rys. 19).

Rysunek 26. Udział kobiet wśród samozatrudnionych w wieku 15-64 lat w krajach Europy w 2010 r

Źródło: Eurostat Database: Labour Force Survey Statistics

Wśród krajów z rejonu Morza Bałtyckiego największy odsetek kobiet prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (samozatrudnionych) – nieco ponad 40% - znajduje się na Litwie i Łotwie, następnie w Polsce, Finlandii, Niemczech, Estonii, Szwecji, Danii i Norwegii (rys. 19). W krajach, które najpóźniej dołączyły do Unii Europejskiej jest wyższy niż w Niemczech i krajach skandynawskich.
Przedsiębiorczość kobiet należy analizować także z punktu widzenia determinant wpływających na podejmowanie działalności
gospodarczej. Jak wynika z danych publikowanych przez Global Entrepreneurship Monitor (GEM) przedsiębiorczość to często sposób przeciwdziałania bezrobociu i trudnej sytuacji na rynku pracy (przedsiębiorczość z konieczności), a nie tylko przejaw „ducha przedsiębiorczości”
(przedsiębiorczość w wyboru) osób podejmujących aktywność gospodarczą (tabela 12).
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Tabela 12. Przedsiębiorczość kobiet w krajach regionu Morza Bałtyckiego na tle przedsiębiorczości z konieczności*
i przedsiębiorczości z wyboru** (% osób prowadzących działalność gospodarczą) w 2011 r

Kobiety jako
przedsiębiorcy
z konieczności

Mężczyźni jako
przedsiębiorcy
z konieczności

Kobiety jako
przedsiębiorcy
z wyboru

Mężczyźni jako
przedsiębiorcy
z wyboru

Łotwa

30

24

42

49

Litwa

27

29

44

49

Polska

52

46

30

32

Rosja

26

28

42

42

Dania

8

7

60

66

Finlandia

20

17

61

59

Niemcy

21

17

55

55

Norwegia

2

5

71

70

Szwecja

6

6

65

69

Kraj

Źródło: Global Entrepreneurship Monitor 2011. http://www.gemconsortium.org/docs/download/2200 z dn. 28.06.2012

* Przedsiębiorczość z konieczności dotyczy osób uruchamiające działalność gospodarczą ze względu na brak innych sposobów znalezienia zatrudnienia
** Przedsiębiorczość z wyboru dotyczy aktywności gospodarczej związanej ze zidentyfikowaniem okazji rynkowych (możliwości)
W Polsce spośród wszystkich krajów regionu Morza Bałtyckiego występuje największy odsetek kobiet podejmujących działalność gospodarczą z konieczności (trudna sytuacja na rynku pracy) (tabela 12). Najmniejszy odsetek takich przedsiębiorczyń znajduje się w Norwegii, Szwecji i w
Danii. Zatem mimo, że w krajach skandynawskich odsetek przedsiębiorczych kobiet nie jest tak duży jak w Polsce czy innych „nowych” krajach
członkowskich UE, to jest to przedsiębiorczość dojrzała, nastawiona na rozwój, a nie na „przetrwanie”.
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VII. Kraje BSR a Unia Europejska
Rysunek 27. Płatności zrealizowane w latach 2007 - 2010 na projekty Funduszu Spójności i byłego funduszu ISPA
(włącznie z pomocą techniczną) w podziale na cztery państwa członkowskie UE regionu Morza Bałtyckiego, które
weszły do Unii w 2004 roku - [dane w EUR]

Wpłaty do budżetu UE w mln € w
roku 2011 państw członkowskich
Regionu Morza Bałtyckiego
Dania

2 247,60

Niemcy

21 189,90

Polska

3 501,50

Litwa

259,00

Łotwa

157,20

Estonia

130,40

Finlandia

1 707,20

Szwecja

2 679,80

RAZEM

31 872,60

*Źródło: http://ec.europa.eu/budget/figures/2011/2011_en.cfm
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614 716 715,39

SUMA

1 138 912 293,00

70 304 714
1 021 655 335,00

41 616 700

41 786 971

***** źródło za rok 2007: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0752:FIN:PL:PDF

**** źródło za rok 2008: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0465:FIN:PL:PDF

źródło za rok 2009: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0589:FIN:PL:PDF

46 246 263,55

Estonia

100 065 942

101 437 271

***

94 785 458,66

Łotwa

183 937 800

836 814 393

2009**

źródło za rok 2010: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0741:FIN:PL:PDF

88 173 144,41

Litwa

784 603 837

2008***

**

385 511 848,77

Polska

2007****

1 048 997 422,00

37 918 348

36 742 976

30 132 506

944 203 592

2010*

196 086 025,55

273 381 347,66

403 680 721,41

2 951 133 670,77

SUMA

Tabela 13. Płatności zrealizowane w latach 2007 - 2010 na projekty Funduszu Spójności i byłego funduszu ISPA (włącznie z pomocą techniczną) w podziale na cztery państwa członkowskie UE regionu Morza Bałtyckiego, które weszły do Unii w 2004 roku - [dane w EUR]
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VIII. Konsumpcja w Finlandii – wybrane aspekty

Tabela 14. Spożycie wybranych produktów na jednego Fina w latach 2009-2010

Wybrane produkty

Spożycie w 2009 r.

Spożycie w 2010 r.

183,9 kg

183,4 kg

3 kg

2,9 kg

ser

18,7 kg

19,1 kg

przetwory z pszenicy

48,2 kg

46,5 kg

ryż

15,5 kg

16,1 kg

mięso

73,2 kg

75,2 kg

kawa

8,9 kg

8,3 kg

cukier

32,6 kg

31,8 kg

wyroby tytoniowe

0,5 kg

0,6 kg

8,3 l

8,1 l

produkty mleczne
masło

alkohol

Źródło: Consumption of selected commodities -http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_tulot_en.html
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Tabela 15. Struktura wydatków fińskich gospodarstw domowych wg grup produktów lub usług (w %)
w latach 2009-2010

Grupy produktów lub usług

Odsetek wydatków
w 2009 r.

Odsetek wydatków
w 2010 r.

użytkowanie mieszkania i nośniki
energii

26,9

26,9

żywność i napoje bezalkoholowe

12,9

12,3

rekreacja i kultura

11,7

11,5

transport

10,2

11,0

inne towary i usługi

9,2

9,2

restauracje, kawiarnie i hotele

6,5

6,3

napoje alkoholowe, tytoń

5,3

5,1

wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego

5,2

5,4

odzież i obuwie

5,0

5,0

zdrowie

4,5

4,6

łączność

2,2

2,2

edukacja

0,5

0,4

Źródło: Household expenditure - http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_tulot_en.html
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Tabela 16. Zmiana wskaźnika CPI dla grup towarów i usług w latach 2006-2010 (2005=100)

Grupy towarów
i usług

Procentowa roczna zmiana
wskaźnika CPI

2006

2007

2008

2009

2010

CPI dla dóbr i usług
ogółem

1,56

2,51

4,06

0,00

1,22

żywność i napoje bezalkoholowe

1,36

2,07

8,59

2,02

-3,59

napoje alkoholowe,
tytoń

0,93

1,37

5,54

8,13

4,24

odzież i obuwie

-1,76

0,34

0,45

0,60

1,36

użytkowanie mieszkania
i nośniki energii

4,42

5,44

5,53

-2,65

2,14

wyposażenie mieszkania
i prowadzenie gospodarstwa domowego

0,64

1,29

1,69

1,92

1,96

zdrowie

0,48

-0,41

1,62

3,42

1,89

transport

2,28

0,50

2,56

-3,10

4,43

łączność

-7,78

7,04

-1,36

-5,45

-1,86

rekreacja i kultura

-0,16

-0,04

1,36

1,62

0,92

edukacja

1,83

3,66

3,34

3,63

4,75

restauracje, kawiarnie
i hotele

2,07

2,39

5,53

4,26

1,00

inne towary i usługi

3,09

5,67

4,15

-3,31

-0,07

Źródło: Consumer Price Index 2005=100, http://pxweb2.stat.fi/Database/StatFin/hin/khi/khi_en.asp
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Rysunek 28. Fluktuacje cen w poszczególnych grupach asortymentowych w latach 2009-2010 na podstawie procentowych zmian CPI (2005=100)

Źródło: Consumer Price Index 2005=100, http://pxweb2.stat.fi/Database/StatFin/hin/khi/khi_en.asp
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II. Population in the BSR

Źródło: EUROSTAT
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III.Innovativeness in the BSR
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IV. BSR and the European Union
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FIGURE 14. CSR information on the official website of the government of the Baltic Sea Region countries
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