
Marek Grzybowski

Region Morza Bałtyckiego jako
marka na rynku globalnym
Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu 30, 341-357

2013



ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO  

NR 775 PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÖW I MARKETINGU NR 30 2013

MAREK GRZYBOWSKI1 
Akademia Morska w Gdyni

REGION MORZA BAŁTYCKIEGO JAKO MARKA 
NA RYNKU GLOBALNYM

Streszczenie
W artykule przybliżono działania zmierzające do wykreowania wspólnej tożsamości marki 

Regionu Morza Bałtyckiego. Przedstawiono analizę makroekonomiczną RMB oraz pozycje 
państw regionu w globalnych rankingach: BrandFinance® Nation Brands 100 oraz The 2012 
Legatum Prosperity Index. Podano przykłady działania RMB jako zintegrowanego obszaru 
i programy pozycjonowania RMB jako jednolitej marki. Przedstawiono zmiany w strategii RMB 
na rzecz dalszej integracji regionu i budowania marki na rynku globalnym.
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Region M orza Bałtyckiego -  charakterystyka m akroekonom iczna

W Regionie Morza Bałtyckiego (w dalszej części będzie zamiennie używa
ny skrót RMB) znajduje się osiem państw członkowskich UE oraz Rosja. 
Przyjmuje się, że tworzą go kraje skandynawskie (Dania, Finlandia, Norwegia, 
Szwecja), północne Niemcy (Meklemburgia-Pomorze Wschodnie, Szlezwik- 
Holsztyn oraz Hamburg), Polska, państwa bałtyckie (Litwa, Łotwa, Estonia) 
oraz północna Rosja (obwód kaliningradzki i leningradzki)2.

W strefie euro funkcjonują Niemcy, Finlandia i Estonia (od 2011 r.). W IV 
kwartale 2012 roku, w efekcie zawirowań w krajach zagrożonych wysokim 
deficytem budżetowym, w strefie euro roczny PKB spadł w stosunku do III 
kwartału 2012 roku o 0,6% i o 0,5% w całej Unii Europejskiej (EU-27).

1 mgrzybowski@wpit.am.gdynia.pl.
2 State o f the Region Report 2012, Baltic Development Forum, Kopenhaga 2012, s. 10.
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W RMB w ostatnim kwartale 2012 roku ujemną kwartalną stopę wzrostu PKB 
zanotowano w Danii (0,9%), Niemczech (0,6%) oraz Finlandii (0,5%), a naj
wyższy przyrost na Łotwie (1,3%), w Estonii (0,9%) oraz Litwie (0,7%). 
W Polsce osiągnięto w tym czasie 0,2%, a w Szwecji nie odnotowano wzrostu3.

Region Morza Bałtyckiego zróżnicowany jest zarówno pod względem poli
tycznym, geograficznym, demograficznym, jak  i gospodarczym. Mieszka tu 
57,3 mln osób. Państwa nordyckie zamieszkuje około 43,5% całej populacji 
RMB. Zasoby siły roboczej regionu szacuje się na 27,7 mln (w 2011 r.)4. 
W 2010 roku RMB zaczął odzyskiwać siły po załamaniu w 2009 roku, osiąga
jąc PKB w wysokości około 1300 mld euro (około 11% wartości PKB wytwo
rzonego przez 27 krajów UE)5. W 2011 roku PKB w regionie osiągnęło rekor
dową wielkość 1350 mld euro, nie zmieniając swego udziału PKB EU-27. 
W 2011 roku 60,5% (62% w 2010 r.) tej wielkości wytworzyły kraje nordyckie. 
Północne landy Niemiec i północne obwody Rosji (leningradzki i kaliningradz
ki) wytworzyły po około 13,5% (13% w 2010 r.) PKB Regionu Morza Bałtyc
kiego. Litwa, Łotwa i Estonia (kraje bałtyckie) mają około 6,5% udziału w PKB 
regionu (nie zmienił się), a północne województwa Polski zwiększyły swój 
udział z około 5 do 5,3%6.

Kraje nordyckie, które zamieszkuje około 24 mln osób (41% populacji re
gionu) rocznie wytwarzają PKB o wartości około 800-900 mld euro, północno- 
wschodnie Niemcy (6,3 mln, 11% populacji RMB) wytwarzają około 175-200 
mld euro PKB; w północno-zachodnich obwodach Rosji (ok. 16 mln) PKB wy
nosi 46-55 mld; w krajach nadbałtyckich (7,4 mln) PKB osiąga wartość 34-40 
mld euro; Polska około 370 mld euro, w tym północne województwa Polski 
(5,4 mln) wytwarzają 24-30 mld euro PKB7.

Region M orza Bałtyckiego jak o  obszar innowacyjny i aktywny gospodarczo

Od wielu lat do krajów liderów, w których innowacyjność stanowi efek
tywną składową gospodarki zaliczane są: Szwecja, Finlandia, Dania oraz Niem
cy. Meklemburgię-Pomorze Wschodnie należy zaliczyć do grupy „pościgo
w ej”, w której plasuje się również Estonia. Polska należy do grupy „umiarko

3 Second estimate for the fourth quarter o f 2012, Eurostat Newsrelease, 2013, No 36, March, 
s. 1-3.

4 The Top o f Europe Bracing Itself, 2012, s. 10.
5 The Top o f Europe's Quest for Resilience, 2011, s. 9.
6 State o f the Region Report 2012..., s. 10.
7 Dilemmas and Coherence, Political State o f the Region Report 2012, Baltic Development Fo

rum, Kopenhaga, 2012, s. 12.
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wanych innowatorów”, a Litwa, Łotwa do innowatorów o małej aktywności. 
Do tej grupy można również zaliczyć rosyjskie obwody leningradzki i kalinin
gradzki z małą aktywnością innowacyjną gospodarki8.

Na przykład, liczba osób, które uzyskały stopień doktora na 1000 miesz
kańców w wieku 25-34 lat, według European Innovation Scorebord 2011, 
w Polsce kształtuje się na poziomie 0,8, podczas gdy średnia w UE wynosi -  
1,5, w Finlandii przekracza 3, a w Szwecji -  3,59. Udział osób w wieku 30-34 
z wyższym wykształceniem w ogólnej populacji Polski wynosi 35,3% i jest 
wyższy niż w UE (33,6%), ale znacznie niższy niż w Szwecji (45,8%) i Finlan
dii (45,7%). Podobnie niekorzystne wskaźniki notowane są w zakresie finanso
wania badań i rozwoju (B+R) ze środków publicznych. W Polsce na B+R prze
znacza się 0,53% PKB, w UE -  0,76%, podczas gdy w Szwecji 1,07%, 
a w Finlandii -  1,1%. W Danii wskaźnik ten wynosi 0,96%, ale np. na Litwie -  
0,56%, a Łotwie -  0,38%. Udział wydatków przedsiębiorstw na B+R w PKB 
w Polsce wyniósł niespełna 0,2%; w UE -  1,23%. W Danii udział ten osiągnął 
poziom 2,08%, a w Niemczech 1,90%. Firmy w Szwecji i Finlandii wspierają 
działalność badawczo-rozwojową na poziomie 2,35% PKB.

Od połowy 2012 roku produkcja przemysłowa w UE przechodzi okres rece
sji. W grudniu 2012 roku jednak w porównaniu do listopada 2012 roku w strefie 
euro (EA-17) dał się zauważyć jej wzrost o 0,7%, a w całej Unii Europejskiej 
(EU-27) o 0,5%, informował w lutym Eurostat. Był to pozytywny impuls po 
listopadowych spadkach (odpowiednio) o 0,7% oraz 0,6%. W porównaniu do 
grudnia 2011 roku spadki były jednak znacznie większe -  o 2,4% w strefie EA- 
-17 oraz 2,3% w całej Unii EU-27. Porównując wyniki lat 2011-2012, analitycy 
Eurostatu obliczyli, że w strefie euro produkcja spadła o 2,4%, a w EU-27 
o 2,1%10. W styczniu 2013 roku jednak w stosunku do grudnia 2012 roku, pro
dukcja przemysłowa spadła o tyle samo (o 0,4%) w strefie EA-17 oraz EU-27. 
W porównaniu do stycznia 2012 roku produkcja zmniejszyła się odpowiednio 
o 1,3% oraz o 1,7%n . W grudniu 2012 roku w stosunku do grudnia 2011 roku 
produkcja przemysłowa zmalała w 15 krajach UE, a wzrosła jedynie w pięciu.

8 M. Grzybowski, Dysproporcje w rozwoju społeczeństw innowacyjnych w regionie Morza Bał
tyckiego, w: Gospodarka elektroniczna, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 703, 
Ekonomiczne Problemy Usług nr 88, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 
2012, t. II, s. 483-494.

9 European Innovation Scoreboard 2011, s. 62.
10 December 2012 compared with November 2012, Eurostat, Newsrelease, No. 22/2013 - 13 

February 2013.
11 Industrial production down by 0.4% in euro area and in EU27, Eurostat, Newsrelease, 

No. 39/2013 - 13 March 2013.
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Największe spadki zanotowano w Hiszpanii (o 6,9%), we Włoszech (6,6%), 
Czechach (5,8%), a z krajów RMB, w Polsce (o 5,4%). Największy wzrost pro
dukcji dotyczył Malty (o 10,3%), a z krajów RMB -  Łotwy (10,7%) oraz Litwy 
(9,1%)12.

W styczniu 2013 roku w porównaniu do grudnia 2012 roku, produkcja 
przemysłowa spadła w 9% i wzrosła w dziewięciu krajach UE. Największe 
spadki miesięczne zanotowano w Luksemburgu (o 3,8%), a w RMB -  w Fin
landii (o 4,1%) oraz na Łotwie (o 3,5%). Wzrost produkcji w styczniu nastąpił 
natomiast w Portugalii o 3,5%, a krajach RMB -  na Litwie (4,4%) oraz w Danii 
(4,3%). Porównując rok do roku (styczeń 2013 i 2012), produkcja spadała w 11 
krajach UE, a wzrosła jedynie w siedmiu. Eurostat wyliczył, że największy 
spadek aktywności zanotował przemysł w Szwecji (spadek produkcji o 5,9%), 
Finlandii (5,4%), a spoza RMB, przemysł w Grecji oraz Hiszpanii (spadek 
o kolejne 5%). Największy wzrost produkcji przemysłowej zanotowano nato
miast na Litwie (o 8%) oraz w Estonii (o 5,5%), a poza RMB -  w Bułgarii 
(8%)13. W tabeli 1 przedstawiono dane dotyczące wymiany handlowej krajów 
RMB.

Tabela 1

Wymiana handlowa krajów Regionu Morza Bałtyckiego należących do UE

Krai

Eksport Import Bilans
2011 2012 wzrost 2011 2012 wzrost 2011 2012

mld euro w % mld euro w % mld euro
Dania 80,40 82,20 2 68,70 72,60 6 11,60 9,60

Niemcy 1058,90 1095,20 3 901,50 908,50 1 157,40 186,70
Estonia 12,00 12,60 5 12,70 13,80 9 -0,70 -1,20

Łotwa 9,40 10,90 16 11,70 13,20 13 -2,30 -2,30

Litwa 20,20 23,10 14 22,80 25,10 10 -2,70 -2,00

Polska 135,60 142,80 5 151,30 152,60 1 -15,70 -9,80

Finlandia 56,90 56,80 0 60,50 59,20 -2 -3,70 -2,40

Szwecja 134,30 134,30 0 127,20 126,40 -1 7,10 7,80
Razem 1507,70 1547,00 3 1356,40 1371,40 1 -18,00 -9,90

Źródło: Euro area international trade in goods deficit 3.9 bn euro, Eurostat Newsrelease, 
No 43/2013-18 March 2013.

12 December 2012 compared...
13 Industrial production down...
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Ma to swoje odzwierciedlenie w wymianie gospodarczej oraz aktywności 
inwestycyjnej podmiotów krajowych i zagranicznych na obszarze RMB. Dobrą 
ilustracją są znaczne nakłady ponoszone na infrastrukturę logistyczną. W Re
gionie Morza Bałtyckiego nie tylko modernizuje się infrastrukturę logistyczną, 
ale również zbudowano nowe terminale i porty (np. Ust Ługa, terminal LNG 
w Świnoujściu, terminal DCT w Gdańsku, port kontenerowy Norvikudden 
w pobliżu Sztokholmu). W otoczeniu portów powstają parki przemysłowe 
i centra logistyczne. Ze środków państwowych i funduszy UE rozwija się infra
strukturę poprawiającą dostęp do portów od strony morza i lądu. Wspiera się 
rozwój transportu komodalnego. Wszystkie te działania mają sprzyjać rozwo
jowi wymiany handlowej RMB z globalnym otoczeniem gospodarczym.

Region Morza Bałtyckiego ze społeczeństwami o dużym poziomie innowa
cyjności jest ważny dla Europy. W komunikacie Komisji Europejskiej stwier
dza się, że „Europa potrzebuje przemysłu, a przemysł potrzebuje Europy. Jed
nolity rynek, z 500 milionami konsumentów, 220 milionami pracowników i 20 
milionami przedsiębiorców”14. Potencjał RMB stanowi w strategii EUROPA 
2020 istotny zasób materialny i intelektualny.

Region M orza Bałtyckiego -  budowanie m arki przez strategię integracji

Region Morza Bałtyckiego jest drugą po Karaibach destynacją w turystyce 
morskiej. Jest środowiskiem, które otrzymuje najwyższe pozycje w rankingach 
innowacyjności, nasycenia ICT, stabilności politycznej i dynamice rozwoju. 
RMB jest jednak postrzegany wciąż jako grupa państw i nie funkcjonuje w po
wszechnej świadomości jako jedna marka. Próby wykreowania regionu jako 
marki o wyraźnej tożsamości podjęto w latach 2007-2008, w czasie prezydencji 
Łotwy. Zaproponowano wówczas termin B a lticn ess , który proponowano rozwi
jać w ramach CBSS w celu wykreowania wspólnej bałtyckiej tożsamości Baltic 
Sea Identity15. Działania te rozwijane są przez 17 miast i instytucji RMB 
w ramach projektu ONE Baltic Sea Region (ONE BSR). Partnerami są miasta: 
Helsinki, Hamburg, Ryga, Sztokholm oraz Warszawa, a St. Petersburg uczest
niczy w projekcie z własnym funduszem16.

14 EUROPA 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i  zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji, Bruksela, 3.3.2010, KOM(2010) 2020 wersja osta
teczna, s. 3.

15 Balticness -  Spring/Summer 2010.
16 ONE BSR -  Searching for the identity o f Baltic Sea Region, http://www.bdforum.org/bsr- 

searching-identity-baltic-sea-region/, March 21, 2013.

http://www.bdforum.org/bsr-
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Większość państw RMB ma silną pozycję na rynku marek narodowych. 
Według zestawienia „Top 100 marek narodowych” londyńskiej firmy doradczej 
Brand Finance, w pierwszej piątce z RMB znalazły się na trzeciej pozycji 
Niemcy (tab. 2). Według ekspertów Brand Finance wraz ze Stanami Zjedno
czonymi i Chinami ten kraj uzyskał najlepsze opinie wśród międzynarodowych 
konsumentów i inwestorów. Pozycję 11 zajęła Rosja, 18 -  Szwecja, 20 -  Pol
ska, a 24 -  Dania. W ciągu jednego roku wartość Polski jako marki wzrosła aż 
o 75%. Nasz kraj odnotował największy na świecie, bo 75% wzrost wartości 
marki przesuwając się z 50. miejsca w 2011 roku17.

Tabela 2

Pozycja państw Regionu Morza Bałtyckiego w BrandFinance® Nation Brands 100

Pozycja w rankingu 
w roku Rating Kraj Wartość marki 

(mld dol.)
Wzrost wartości 

(%])2011 2012

2 3 AA Niemcy 3903 27
11 11 A- Rosja 1058 25
18 18 AA Szwecja 666 48
24 20 A Polska 472 75
25 24 AA- Dania 366 55
26 27 AA- Finlandia 278 25
28 29 AA- Norwegia 268 33
72 68 A- Litwa 41 50
78 75 A Łotwa 28 20
90 86 A Estonia 17 41

Źródło: BrandFinance® Nation Brands 100, „Brand Finance Journal” 1.08.2012.

Pozycja marek państw nie przekłada się jeszcze na pozycjonowanie marki 
Regionu Morza Bałtyckiego. Jako przykład kreowania RMB jako jednolitej 
marki regionalnej mogą posłużyć działania podejmowane w ramach Programu 
Regionu Morza Bałtyckiego, który został opracowany w ramach współpracy 
terytorialnej Wspólnoty Europejskiej. Chodziło o zintegrowanie mocno zróżni
cowanych krajów i regionów wykorzystując mechanizmy współpracy transgra- 
nicznej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EN-

17 BrandFinance® Nation Brand 100, November 2012, s. 13.
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PICBC -  European Neighbourhoodand Partnership Instrument Crossborder 
Cooperation)18.

Program nawiązuje do wcześniejszych projektów realizowanych w RMB 
w ramach INTERREG II oraz INTERREG III B. Chodziło o zintegrowanie 
i wykorzystanie potencjału społeczno-ekonomicznego tego regionu do jego 
rozwoju i umacniania pozycji międzynarodowej19. W dokumentach mówi się 
o wzroście pozycji konkurencyjnej regionu i oparciu jego rozwoju na wykorzy
staniu synergii wiedzy. Z jednej strony chodziło o rozwój inwestycji zwiększa
jących potencjał regionu, a z drugiej -  o integrację społeczeństw w różnych 
wymiarach i dziedzinach20. Podkreśla się wyraźnie, że chodzi o zminimalizo
wanie znaczących różnic między regionami wschodnimi i zachodnimi. Integra
cji regionalnej i tworzeniu jednolitego regionu jako marki służyć mają sieci 
współpracy21.

Jako obszar kwalifikowany przyjęto terytoria państw UE graniczących 
z Bałtykiem: Danii, Estonii, Finlandii, Łotwy, Litwy, Polski i Szwecji, a także 
północne części Niemiec. Region Morza Bałtyckiego zdefiniowano jednak sze
rzej, włączając do Programu RMB również całą Norwegię oraz północne regio
ny Rosji oraz Białoruś (rys. 1). Takie podejście zmieniło dotychczasowe po
strzegania Regionu Bałtyckiego jako obszaru dotyczącego tylko regionów ściśle 
przyległych do Bałtyku.

Na integrację tak zdefiniowanego Regionu Morza Bałtyckiego przeznaczo
no z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 208 mln euro. 
Norwegia uzupełniła ten fundusz o 6 mln euro z własnych funduszy przezna
czonych na działania w ramach UE. Do regionu włączono państwa spoza UE, 
dlatego na działania wspomagające współpracę przeznaczono również 23 mln 
euro z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (European Neigh
bourhood and Partnership Instrument -  ENPI) z 12 mld euro przeznaczonych na 
działalność całego ENPI22.

18 European Neighbourhood & Partnership Instrument Cross-Border Cooperation Strategy 
Paper 2007-2013. Indicative Programme 2007-2010; REGULATION (EC) No. 1638/2006 OF 
THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 24 October 2006, laying down 
general provisions establishing a European Neighbourhood and Partnership Instrument Official 
Journal of the European Union L 310/1, 09.11.2006.

19 Baltic Sea Region Programme 2007-2013. Programme under European Territorial Co
operation Objective and European Neighbourhood and Partnership Instrument. Final approved 
version as of 21 December2007 CCI No. 2007CB163PO020.

20 Ibidem, s. 7.
21 Ibidem, s. 8.
22 Rosja i Białoruś należą do grupy ENPI-East.
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W chwili tworzenia programu ustalono, że działania integracyjne skoncen
trowane zostaną na czterech priorytetach. Pierwszy z nich miał za zadanie kon
centrować wspólne działania na rozwoju innowacji w naukach przyrodniczych 
i technicznych oraz innowacjach w obszarze szeroko pojętego biznesu (innowa
cje organizacyjne, produktowe, marketingowe). Za istotne uznano transfer wie
dzy i technologii w regionie oraz rozwijanie potencjału społeczno- 
gospodarczego przez wspólne tworzenie, wykorzystywanie i wymianę wiedzy23. 
W tym obszarze w ciągu ostatnich lat luka innowacyjna między państwami 
„starej” UE i nowymi członkami UE nie zmieniła się. Gospodarki południowe
go Bałtyku wciąż tworzą grupę nienadążającą za liderami -  Niemcami i Skan
dynawią.

Rys. 1. Obszar realizacji Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013
Źródło: Baltic Sea Region Programme 2007-2013. Programme under European Territorial Co
operation Objective and European Neighbourhood and Partnership Instrument. Final approved 
version as of 21 December2007 CCI No. 2007CB163PO020, s. 10.

Priorytet drugi wytycza działania na rzecz zewnętrznej i wewnętrznej do
stępności regionu, które powinny być oparte na regionalnej integracji transportu 
oraz systemów informacyjnych i komunikacyjnych, wykorzystuj ących rozwią
zania ICT24. Tutaj także widać różnice między krajami wysoko uprzemysłowio
nymi, a grupą pościgową. W nasyceniu siecią informatyczną oraz telekomuni

23 Baltic Sea Region Programme 2007-2013..., s. 40
24 Ibidem, s. 42.
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kacją bezprzewodową kraje południowego RMG zbliżają się do średniej UE 
oraz poziomu Niemiec i Skandynawii. W Unii Europejskiej 77% gospodarstw 
domowych dysponuje komputerami (dane z 2011 r.). W RMB najwyższą pozy
cję zajmuje Szwecja i Norwegia (90%). Zaraz za nimi plasują się Niemcy, Da
nia i Finlandia. Poniżej średniej UE plasuje się Polska i Estonia (ok. 70% kom
puterów w rodzinach), a następnie Łotwa i Litwa (ok. 75%). W Rosji, w poło
wie 2012 roku, wskaźnik ten wynosił ponad 40%25. Poprawie tego wskaźnika 
sprzyjać ma realizacja projektu Mobile Vikings, który jest częścią projektu 
StarDust. Działania podjęte w ramach Mobile Vikings mają za zadanie upo
wszechnienie innowacyjnych rozwiązań w RMB w łączności bezprzewodowej, 
tworzyć aplikacje przyjazne społeczeństwu i przyczyniać się do rozwoju społe
czeństwa informacyjnego26.

Wciąż jednak wyraźne są różnice w wykorzystaniu sieci i technologii ICT 
przez przedsiębiorców i administrację publiczną. Znacznie lepiej przedstawia 
się sprawa dostępu do internetu przedsiębiorstw. W czołówce krajów RMB 
znajdują się Finlandia i Dania, w których prawie wszystkie firmy korzystają 
z internetu; w Niemczech, Norwegii i Szwecji oraz Estonii jest ich około 95%. 
Podobnie sytuacja wygląda na Litwie, Łotwie i w Polsce. Podobne rozwar
stwienie występuje w wypadku dostępu do sieci szerokopasmowej. W 2012 
roku ponad 90% polskich firm dysponowało internetem szerokopasmowym, 
a Polska wyprzedzała Łotwę. W czołówce była Finlandia, gdzie 100% przed
siębiorstw ma dostęp do internetu. Za nią plasują się Dania i Litwa (ok. 95%), 
a następnie Norwegia i Niemcy (ponad 90%) i niewiele dalej Szwecja, Norwe
gia, Estonia (90%). Mobilny dostęp do internetu ma prawie 80% firm w Finlan
dii i ponad 70% w Szwecji. W Niemczech i Norwegii takich firm jest ponad 
60%, a na Litwie i w Estonii około 55%. W UE z mobilnego internetu korzysta 
co druga firma. Poniżej tej średniej jest (z RMB) Dania (48%), Łotwa (38%) 
i Polska (ok. 35%)27.

Jako trzeci priorytet przyjęto zmniejszenie zanieczyszczeniu środowiska na
turalnego Morza Bałtyckiego, a także poprawę bezpieczeństwa na morzu. Prio
rytet ten bierze pod uwagę zarówno zarządzanie otwartymi akwenami Bałtyku,

25 New Media Trend Watch, http://www.newmediatrendwatch.com/regional-overview/103- 
europe (18.03.2013).

26 M. Grzybowski, StarDust. Integracja w Regionie Morza Bałtyckiego, „Nadmorski Przegląd 
Gospodarczy” 2013, nr 2, s. 10-11.

2 Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań z  lata 2008-2012, Główny Urząd Sta
tystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa 
2012, s. 29.

http://www.newmediatrendwatch.com/regional-overview/103-
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jak  i zintegrowany rozwój obszarów nadbrzeżnych regionu. W działania te wpi
suje się realizowany w ramach projektu StarDust, projekt Clean Water. Jest to 
międzynarodowy program poprawy jakości wody w RMB, prowadzony w ra
mach szerokich działań realizowanych przez działający nad Bałtykiem Clean 
Water Cluster, a  co o p e ra tio n  p la tfo r m  o f  d iffe re n t c lu s te rs  fo r  in te ra c tio n  o f  a ll  

tr ip le  h e l ix  s e c to rs  in  th e  B SR . Chodzi o ochronę zasobów wody przez zastoso
wanie nowoczesnych technologii oraz innowacyjnych dóbr i usług świadczo
nych przez klastry małych i średnich firm. Intelektualnie projekt ten wspiera 
swoimi badaniami Instytut Oceanologii PAN z Sopotu28.

Projekty wykonywane w ramach priorytetu czwartego mają sprzyjać 
współpracy regionów stołecznych, miast oraz obszarów wiejskich. Chodzi o to, 
by były to regiony z jednej strony aktywne gospodarczo, a z drugiej -  przyjazne 
i atrakcyjne dla mieszkańców i inwestorów29. Projekt Active for Life to jeden 
z wielu projektów, który ma za zadanie poprawę jakości życia społeczeństw 
w Regionie Morza Bałtyckiego, a szczególnie polepszenie komfortu życia osób 
starszych. Chodzi o zwiększenie ich aktywności i korzystanie z możliwości 
podróżowania w różne regiony świata30.

Region M orza Bałtyckiego w m iędzynarodowych projektach rozwojowych

Region Morza Bałtyckiego postrzegany jest już jako jedna marka i względ
nie jednolity obszar gospodarczy przez część regionów Unii Europejskiej, 
a także w Federacji Rosyjskiej. Jako jedność RMB widziany jest z punktu wi
dzenia Dalekiego Wschodu oraz działających globalnie korporacji międzynaro
dowych.

Za przykład mogą posłużyć dwa korytarze transportowe tworzone między 
Bałtykiem a Adriatykiem, w ramach projektów Scandria i SoNora. Projekt 
Scandria (The Scandinavian-Adriatic Corridor for Innovation and Growth) re
alizowany jest przez 19 partnerów z Niemiec i krajów skandynawskich i ma za 
zadanie promocję zielonego transportu oraz przewożenie ładunków z Regionu 
Morza Bałtyckiego w kierunku Adriatyku korytarzem transportowym wiodą
cym przez wschodnie Niemcy, Czechy i Austrię. Korytarz Skandynawia- 
Adriatyk promowany jest jako najkrótsza droga z krajów skandynawskich do 
krajów położonych nad Adriatykiem, integrujący obszary gospodarcze 11 
państw, zamieszkałych przez około 93 mln mieszkańców, a w obrębie korytarza

28 M. Grzybowski, StarDust. Integracja., s. 10-11.
29 Baltic Sea Region Programme 2007-2013. , s. 48.
30 M. Grzybowski, StarDust. Integracja., s. 10-11.
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mieszka około 15 mln osób31. Obok połączeń drogowych w korytarzu rozwija 
się transport intermodalny, m.in. tylko między Weroną i Rostokiem jeździ 12 
pociągów tygodniowo. Korytarz integruje łącznie 15 portów oraz 75 klastrów 
gospodarczych, działających w 11 krajach, co podkreśla się w materiałach pro
mocyjnych projektu32.

Projekt SONORA z budżetem 7,1 mln euro stanowi kontynuację projektu 
AB Landbridge (Adriatic -  Baltic Landbridge), realizowanego w latach 2004
2008 w ramach Programu INTERREG III B/CADSES. Był to pierwszy priory
tetowy projekt Unii Europejskiej, mający na celu ściślejsze powiązanie regio
nów przemysłowych Europy Środkowej położonych między Bałtykiem a pół
nocnym Adriatykiem. W jego ramach wykonano studium rozwoju multimodal- 
nego korytarza lądowego północ-południe. W ramach projektu określono per
spektywy rozwoju powiązań logistycznych między Regionem Morza Bałtyc
kiego a północnego Adriatyku z uwzględnieniem potencjału państw i regionów 
leżących wzdłuż i w otoczeniu korytarza33.

Przykładem globalnego spojrzenia na RMB są inwestycje prowadzone, np. 
w porcie gdańskim przez takich globalnych „graczy” jak: Macquarie Group of 
Companies, Sea-Invest, czy Maersk Line34. Macquarie Group of Companies 
z siedzibą główną w Australii jest inwestorem terminalu głębokowodnego 
w Gdańsku (DCT Gdańsk). Belgijska spółka Sea-Invest zamierza stworzyć 
w Porcie Północnym centrum dystrybucyjne ładunków masowych dla całego 
obszaru Morza Bałtyckiego. Największy operator kontenerowy na świecie -  
Maersk Line skierował do Gdańska swoje oceaniczne połączenie z Dalekiego 
Wschodu AE10. DCT Gdańsk wykorzystywany jest przez tego operatora jako 
h u b  dystrybucji kontenerów do innych portów bałtyckich35. W sierpniu 2013 
roku w dziewiczej podróży do Gdańska przypłynie największy na świecie kon
tenerowiec typu „Triple E ” (o pojemności 18 000 TEU)36.

Spektakularnym przykładem skuteczności pozycjonowania marki Regionu 
Morza Bałtyckiego na rynku globalnym jest Baltic Cruise Project. W wyniku

31 http://www.scandria.eu/en/the-scandria-corridor.html (14.03.2013).
32 http://www.scandriaproject.eu/index.php?option=content&id=102 (14.03.2013).
33 http://www.sonoraproject.eu/ (14.07.2012).
34 M. Grzybowski, Strategie rozwoju portów morskich w konkurencyjnym otoczeniu portów re

gionu Morza Bałtyckiego. Studia przypadków Gdańska i  Gdyni, „Logistyka” 2012, nr 2, s. 643
652.

35 M. Grzybowski, DCT Gdańsk zwiększa potencjał, „Polska Gazeta Transportowa” z 16.01.2013, 
nr 3, s. 3.

36 M. Grzybowski, Gaz, porty, intermodal, „Nadmorski Przegląd Gospodarczy” 2013, nr 2, 
s. 10-11.

http://www.scandria.eu/en/the-scandria-corridor.html
http://www.scandriaproject.eu/index.php?option=content&id=102
http://www.sonoraproject.eu/
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skoncentrowanych działań promocyjnych dziesięciu państw i kilkudziesięciu 
miast i portów, udział Regionu Morza Bałtyckiego w światowym rynku wy- 
cieczkowców wynosi około 8%37. Porty i miasta nad Bałtykiem i w Norwegii 
odwiedzają statki 40 czołowych armatorów turystycznych. Rocznie na Bałtyk 
wpływa z morskimi turystami 70 cruiserów, które odwiedzają bałtyckie porty 
ponad 2010 razy. W latach 2004-2010 liczba turystów morskich wzrosła z 1,8 
do ponad 3 mln38.

Baltic Cruise Project oferuje im 27 portów docelowych (destynacji), łączo
nych w różnego rodzaju kompleksowe oferty. Z badań przeprowadzonych przez 
touroperatorów wynika, że 98% turystów ocenia obsługę i walory regionu na 
poziomie dobrym i bardzo dobrym. Z kolei, według Pierfrancesco Vago, dyrek
tora MSC Cruises, 100% pasażerów tego armatora było zadowolonych z rejsów 
organizowanych na Bałtyku w 2010 roku. Morscy turyści doceniali nie tylko 
obsługę na statkach, ale także produkt turystyczny oferowany przez touropera- 
tora. Chwalono szeroki wachlarz imprez pozwalający zapoznać się z historią 
i kulturą regionu oraz interesujące przedstawienie miast, a także przyjazne na
stawienie ludności portowych miast bałtyckich. Wśród odwiedzających porty 
Bałtyku dominują przybysze z Ameryki Północnej -  Amerykanie, którzy sta
nowią około 24% odwiedzających (w tym 3% to Kanadyjczycy). Dwie kolejne 
grupy to turyści z Wielkiej Brytanii i Niemiec (po 18%). Trzecią grupą odwie
dzającą statkami wycieczkowymi porty bałtyckie stanowią obywatele Hiszpanii 
(są wśród nich mieszkający tam obcokrajowcy), a następną grupą są Włosi 
(6%)39.

W latach 2000-2012 liczba podróży wokół Bałtyku z zawinięciami do du
żych portów wzrosła ze 106 do 437 rocznie. W 2013 roku przewiduje się, że 
touroperatorzy wykonają 417 podróży. Do najczęściej odwiedzanych portów 
w 2012 roku należało pięć portów. W trzech z nich odnotowano wzrost mor
skich turystów. W Sztokholmie było ich 470 000 (o 4% więcej niż w 2011 r.), 
w Kopenhadze -  840 000 (wzrost o 2,6%). Tallinn odwiedziło 440 504 tury
stów (wzrost o 0,7%). Należy pamiętać, że wraz z pasażerami miasta odwiedza

37 Szerzej: M. Grzybowski, Marketing regionów. Baltic Cruise -  studium przypadku z  regionu 
Morza Bałtyckiego, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty 
marketingu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 663, Ekonomiczne 
Problemy Usług nr 75, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 311-322

38 The Baltic Sea Region reports positive growth, „News Release”, Cruise Shipping Miami, 
11-14 March 2013.

39 Passenger Nationalities cruising in the Baltic Sea Region, Cruise Baltic Newsletter Decem
ber 2009, Kopenhaga 2009, s. 1.
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również część załóg, które zwiększaj ą popyt na lokalnych rynkach. Na pięć 
najczęściej odwiedzanych portów, w czterech zarejestrowano wzrost liczby 
odwiedzin statków; najwięcej w Sztokholmie (4,2%) i Helsinkach (2,7%), 
mniej w Kopenhadze (1,1%) oraz Tallinie (0,3%). Do segmentu portów dużych 
(50-199 zawinięć rocznie) zaliczane są: Kristiansand, Visby, Göteborg, Gdynia, 
Ryga, Kilonia, Oslo oraz Rostock. Miasta zanotowały wzrost liczby turystów 
o 15,4%, z 1 244 282 w 2011 roku do 1 436 252 w 2012 roku. Wśród średnich 
portów (25-49 wejść) znalazły się: Gdańsk, Kłajpeda oraz R 0 nne, w którym 
liczba pasażerów wzrosła o 75,3%. W sumie w wymienionych portach obsłużo
no w 2012 roku 66 870 turystów, a w 2011 roku -  46 360 (wzrost ogółem
0 44%)40.

Strategia budow ania m arki globalnej „Baltic Sea Region” -  priorytety
1 działania

Mimo wielu działań Region Morza Bałtyckiego nie jest jeszcze obszarem 
jednolitym gospodarczo. Istotnym walorem RMB jest to, że przez wiele organi
zacji międzynarodowych, państw i podmiotów gospodarczych postrzegany jest 
jako region o dużej stabilności społeczno-politycznej (w przeciwieństwie do 
regionu Morza Śródziemnego). We wszystkich badaniach daje się jednak za
uważyć jego wewnętrzne zróżnicowanie. Na przykład, w ostatnim badaniu, 
którego efektem jest Legatum Prosperity Index 2012 (wskaźnik dobrobytu) 
w pierwszej dziesiątce z RMB znalazły się jedynie kraje skandynawskie, które 
od lat zajmują w rankingu czołowe miejsca (tab. 3). Niemcy zajęły pozycję 14, 
a Polska miejsce 32. Analizie poddano działania krajów w takich obszarach, jak 
gospodarka, przedsiębiorczość i wolność gospodarcza, wpływ edukacji na do
brobyt, opieka zdrowotna, bezpieczeństwo mieszkańców i bezpieczeństwo na
rodowe, wolność osobista i kapitał społeczny41.

Według analityków Legatum potrzeby Skandynawów są realizowane 
w stopniu większym niż w wielu innych krajach, w tym państwach RMB. Bio
rąc pod uwagę pewien subiektywizm ocen, należy z dystansem traktować suge
stię, że dobrobyt i satysfakcja z życia jest uzależniona od wysokości dochodów 
gospodarstwa domowego. Wynika stąd np. wysoka zmiana pozycji w rankingu 
Indonezji (o 26 miejsc) czy wysokie miejsce, przeżywającej recesję, Słowenii,

40 The Baltic Sea Region reports positive growth, „News Release”, Cruise Shipping Miami, 
11-14 March 2013.

41 The 2012 Legatum Prosperity Index Table Rankings, http://www.prosperity.com/Ranking.aspx 
(30.03.2013).

http://www.prosperity.com/Ranking.aspx
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a także wypadnięcie z pierwszej dziesiątki Stanów Zjednoczonych, które z rece
sji wychodzą w znacznie lepszej kondycji niż kraje strefy euro42.

Tabela 3

Wskaźnik dobrobytu w krajach Regionu Morza Bałtyckiego

Pozy
cja
w

ran
kingu

Kraj

Gospo
darka,

dynami
ka,

poten
cjał

Przed-
siębior-
czość,

innowa
cyjność

Admini
stracja, 
działa
nia na 
rzecz 
dobro
bytu
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kacja

Opieka
zdro
wotna

Bezpie
czeństwo 

wewnętrz
ne i naro

dowe

W ol
ność

osobista

Kapitał 
i sto
sunki 

społecz
ne

1 Norwegia 2 4 13 6 4 2 6 1
2 Dania 19 1 3 16 16 8 7 2
3 Szwecja 5 2 4 12 14 6 5 9
7 Finlandia 16 3 5 8 12 3 19 5
14 Niemcy 6 18 16 15 5 21 12 15
32 Polska 52 38 38 38 34 25 37 46
35 Estonia 60 32 25 31 39 39 74 30
43 Litwa 82 42 43 18 46 34 93 49
47 Łotwa 80 36 44 28 50 50 112 86
66 Rosja 62 50 118 27 48 97 119 71

Źródło: The 2012 Legatum Prosperity Index Table Rankings, http://www.prosperity.com/ 
Ranking.aspx (30.03.2013).

Mimo tej różnorodności podejmuje się skoncentrowane działania na rzecz 
budowania RMB jako jednolitej marki na rynku globalnym w ramach BaltMet 
Promo Project, którego rozszerzona nazwa brzmi: „Creating promotional Baltic 
Sea Regional products for tourists, talents and investors in the global mar
kets”43. W projekcie podjęto się złożonego zadania promocji całego regionu pod 
jedną marką BSR na kilku rynkach jednocześnie. Zadaniem projektu było zin
tegrowanie dotychczasowych konkurentów w kooperantów. Zdając sobie spra
wę z trudności wykreowania jednolitych produktów w tak złożonym środowi
sku na trzy różne rynki (tourists , ta le n ts  a n d  in vesto rs), jako płaszczyznę

42 Ch. Sizemore, How to invest in the happiest places on earth, http://www.forbes.com/ 
sites/moneybuilder/2013/03/07/investing-in-nordic-etfs-and-stocks/ (7.03.2013).

43 M. Andersson, Place branding and place promotion efforts in the Baltic Sea Region -  a situ
ation analysis, October 2010, s. 7.

http://www.prosperity.com/
http://www.forbes.com/
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współpracy wybrano Bałtycką Sieć Metropolii (Baltic Metropoles Network) 
oraz Baltic Development Forum (BDF)44.

Na przykład, celem „Tourism Pilot” był marketing i promowanie RMB jako 
atrakcyjnej destynacji dla turystów poszukujących obszarów nieskażonych cy
wilizacyjnie, a jednocześnie zróżnicowanych kulturowo. W ramach działania 
Talent Pilot pod nazwą „Baltic Sea Region -  Japan Coproduction Forum” było 
wspieranie utalentowanych młodych filmowców i podejmowanie wspólnych 
produkcji. Zadaniem projektu Investment Pilot jest wspólne promowanie RMB 
jako atrakcyjnego miejsca dla inwestycji zagranicznych. W ramach projektu 
wydano przewodniki dla inwestorów, jak  również prowadzono szeroką akcję 
informacyjną o RMB na wiodących światowych targach i konferencjach po
święconych inwestycjom mieszkaniowym i przemysłowym45. RMB jako jedna 
marka promowana była na największych światowych targach deweloperów 
w Cannes oraz na Hannover Messe Industrie (HMI)46.

Mając świadomość zróżnicowania społeczności regionu, w 2013 roku sko
rygowano strategię Regionu Morza Bałtyckiego, tworząc nowy Plan Działania 
-  Action Plan, w którym zmieniono działania strategiczne i taktyczne. Strategia 
Unii Europejskiej dla RMB (EUSBSR -  European Union Strategy for the Baltic 
Sea Region) jest pierwszą strategią makroekonomiczną tej organizacji dla po
nad 100 mln mieszkańców i około 17% populacji UE (nie licząc Białorusi 
i regionów północnych Federacji Rosyjskiej). Nowa strategia wyznacza trzy 
priorytety w miejsce dotychczasowych czterech kierunków, które dotyczą klu
czowych zagadnień: ochrony morza, integracji regionu oraz wzrostu dobrobytu47.

Nowa strategia realizowana będzie na trzech poziomach: zadań i wskaźni
ków strategicznych, obszarów priorytetowych oraz zespołów działań horyzon
talnych. Action Plan obejmuje 17 nowych obszarów priorytetowych oraz pięć 
zespołów działań horyzontalnych (rys. 2), które mają za zadanie lepiej realizo
wać cele strategiczne przyjęte w EUSBSR. Każdy z obszarów priorytetowych 
oraz działanie horyzontalne ma bezpośrednio wpływać na wykonanie celów 
strategicznych. Liczba obszarów priorytetowych w EUSBSR wzrosła z 15 do 
17. Nowym obszarem działania jest Kultura. Poprzednie poddziałania -  Eduka
cja, Turystyka oraz Zdrowie uzyskały status działań priorytetowych. Natomiast

44 Branding the Baltic Sea Region -  In between Global and European Trends, 
http://www.bdforum.org/branding-bsr-trends/, February 9th, 2012.

5 Baltic Sea Region -  investor's guide, BaltMet Promo, February 10th 2011.
46 Investment Pilot, http://baltmetpromo.net/pilots/investment-pilot/ (30.03.2013).
47 The review process o f the Action Plan has finalised and presents a more focused approach, 

„EUSBSR - News”, Interact, March 2013, s. 2.

http://www.bdforum.org/branding-bsr-trends/
http://baltmetpromo.net/pilots/investment-pilot/
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Działalność zrównoważona (poprzednio Zmiany klimatyczne) została włączona 
do przedsięwzięć o charakterze horyzontalnym. W tym obszarze strategicznym 
liczbę działań zmniejszono z 13 do 5, pozostały Planowanie przestrzenne, Za
angażowanie (wcześniej -  Zarządzanie wielopoziomowe) oraz Promo’ (po
przednio Budowanie regionalnej tożsamości). Do działań horyzontalnych zali
czono również działania na rzecz współpracy z państwami graniczącymi z Unią 
Europejską w ramach projektów -  Sąsiedzi48.

Rys. 2. Action Plan Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego przyjęty w 2013 roku

Źródło: Action Plan, Communication from the Commission to the European Parliament, The 
Council, The European Economic and Social Committee and The Committee of The Regions 
concerning the European Union Strategy for the Baltic Sea Region, {COM(2009) 248} 
{SEC(2009) 702} {SEC(2009) 703} February 2013 version.

Podsum ow anie

Z badań przeprowadzonych przez różne agencje, obraz Regionu Morza Bał
tyckiego rysuje się na tle innych obszarów Europy i świata jako region stabilny 
gospodarczo i społecznie, innowacyjny, z dużym nasyceniem ICT oraz charak
teryzujący się pozytywnymi tendencjami w wielu obszarach działalności go
spodarczej i społecznej. Z globalnego punktu widzenia wielu partnerów (pań-

48 Action Plan, Communication from the Commission to the European Parliament, The Coun
cil, The European Economic and Social Committee and The Committee of The Regions concern
ing the European Union Strategy for the Baltic Sea Region, {COM(2009) 248} {SEC(2009) 702} 
{SEC(2009) 703} February 2013 version.
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stwa i korporacje międzynarodowe) postrzegają RMB jako społeczeństwo nie
zbyt zróżnicowane kulturowo, choć mieszkańcy dostrzegają istotne różnice 
nawet wśród społeczeństw skandynawskich.

Przewaga cech pozytywnych i dotychczasowe doświadczenie w realizacji 
wspólnej strategii dla RMB pozwala stwierdzić, że w niektórych obszarach 
(turystyka, nauka, transport morski, porty, zrównoważony rozwój) Region Mo
rza Bałtyckiego postrzegany jest jako jednolita marka.

BALTIC SEA REGION AS A BRAND ON TH E GLOBAL M ARKET 

Summary

The paper presents activities aimed to create a common brand identified of the Baltic Sea 
Region (BSR). A macroeconomic analysis of the BSR is presented as well as positions of the 
region’s countries in global rankings: BrandFinance® Nation Brands 100 and The 2012 Legatum 
Prosperity Index are presented. The author gives examples of the BSR activities as an integrated 
area. Programs positioning BSR as a single brand on the global market are described. The chang
es in BSR strategy to further region integration and a brand building in the global market are 
outlined.
Keywords: Baltic Sea Region, nation brand, Baltic sea identity
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