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Abstract

The implementation of innovations is one of the primary areas of activity within modern 
enterprises and their response to environmental changes. It is also an important and current 
research issue concerning seaports. Innovations may have a different nature, and practice 
shows that their implementation is in line with certain trends that set the directions for the 
development of innovative solutions throughout the world. This study aims to identify the 
most important technological innovations implemented in European seaports and determine 
whether they are in line with global innovation trends. It was also a priority to assess the 
impact of the COVID-19 pandemic on the direction of innovation processes implemented 
within the ports. The author carried out two steps of research. The first one was based on 
secondary sources (publications and data from the Internet) and the second on primary 
sources (surveys conducted in March and October 2020). The analysis of data from second-
ary sources made it possible to identify the most significant global innovation trends in 
seaports. The study of data from surveys carried out with the managers of port companies 
allowed the author to conclude that the COVID-19 pandemic in the analyzed period of the 
year 2020 had little impact on the European seaports’ innovative activities, which go in 
line with global innovation trends. It did not stop the innovation processes in those ports, 
causing only slight delays in implementing some scheduled innovative projects. It also did 
not influence the types of such projects carried out at that time or their significance. We 
can see that it also had no adverse effect on the emergence of new innovative trends in the 
examined enterprises. During the pandemic, European seaports made efforts to ensure the 
continued implementation of innovations in line with the established plans.

Keywords: innovations, innovative trends, European seaports, innovative trends in sea-
ports, COVID-19 pandemic

Wprowadzenie

W ostatniej dekadzie nastąpiły na świecie istotne zmiany wywołane m.in. rozwojem 
innowacyjnych technologii, które miały znaczący wpływ na funkcjonowanie portów 
morskich i całych lądowo-morskich łańcuchów transportowych. Innowacje wiążą się 
z wdrażaniem rozwiązań wpisujących się w światowe trendy innowacyjne, czyli zjawiska 
technologiczne, społeczne, polityczne czy gospodarcze, które wyznaczają kierunki ich 
rozwoju. Podmioty gospodarcze (w tym porty) muszą identyfikować te trendy i uwzględ-
niać je w swoich strategiach rozwoju (Mercer i in., 2019, s. 1–5). Praktyka pokazuje, że 
powiązany i współzależny charakter spraw krajowych, europejskich i globalnych wymaga 
sprawnego podejmowania przez przedsiębiorstwa portowe decyzji z uwzględnieniem 
innowacyjnych rozwiązań obejmujących precyzyjne przewidywanie strategiczne i wyprze-
dzające zarządzanie dostępnymi zasobami (Gaub, 2019, s. 3; González, 2018). 

W zglobalizowanym świecie wiedza i innowacje stały się krytycznymi czynnikami 
wzrostu gospodarczego. Przyczyniają się znacząco do transformacji cyfrowej, zapew-
nienia bezpieczeństwa systemów IT, ograniczenia negatywnego wpływu portów na 
środowisko naturalne, zmian w zatrudnieniu, do rozwoju eksportu i inwestycji, uspraw-
nienia systemów transportowych, a tym samym prowadzą do rozprzestrzeniania się 



e-mentor nr 1 (88)   65

nowoczesnych technologii w portach morskich (Dutta 
i in., 2020, s. xvii; EYG, 2015, s. 2; Interdepartmental 
Committee on Science, Technology and Innovation, 
2015, s. 7; UNCTAD, 2018, s. xii). 

W literaturze przedmiotu spotyka się różne klasy-
fikacje innowacji, jednak jedną z najbardziej znanych 
jest ta zaproponowana przez OECD i Eurostat (2005, 
s. 19, 49–55), w której wyróżniono innowacje techno-
logiczne (produktowe i procesowe) i nietechnologicz-
ne (organizacyjne, marketingowe).

Przedmiotem badania w niniejszym artykule jest 
działalność innowacyjna europejskich portów mor-
skich. Współczesny port morski – jako węzeł w glo-
balnym systemie transportowym i ośrodek skupiający 
w swoich granicach administracyjnych niekiedy liczne 
przedsiębiorstwa oferujące usługi na rzecz pasażerów, 
ładunków i środków transportu – stanowi ważne og-
niwo lądowo-morskich łańcuchów transportowych. 
Port jest też integralnym i ważnym elementem miasta 
portowego i regionu nadmorskiego, pełniącym różne 
funkcje gospodarcze (Grzelakowski i Matczak, 2012, 
s. 74–101; Klimek, 2010, s. 90–128; Klimek, 2016; Kuź-
ma, 2003, s. 11–42; Szwankowski, 2000, s. 61–82). 

Największe porty morskie na świecie, a wśród nich 
największe porty europejskie (m.in. Antwerpia i Rotter-
dam), charakteryzują się wysokim poziomem konkuren-
cyjności i innowacyjności. Ich działalność innowacyjna 
jest niezbędna, aby podnieść własną konkurencyjność, 
ale także sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom 
związanym ze zmianami otoczenia, w którym funk-
cjonują. Obecnie najważniejsze wyzwania, z którymi 
muszą zmierzyć się porty morskie na całym świecie, to 
ograniczone zasoby terenów na rozwój, zapewnienie 
sprawności funkcjonowania całych lądowo-morskich 
łańcuchów transportowych, ale także logistycznych 
łańcuchów dostaw, szybki postęp techniczny i techno-
logiczny w transporcie morskim (związany z budową 
wielkich specjalistycznych statków, którym należy 
zapewnić odpowiednie warunki obsługi), cyfryzacja 
i automatyzacja procesów, konieczność zapewnienia 
bezpieczeństwa systemów IT, konieczność ochrony 
środowiska naturalnego, zmiany klimatu, konieczność 
zapewnienia społecznej odpowiedzialności związanej 
z kształtowaniem pożądanych relacji z interesariuszami 
oraz zrównoważony rozwój (Berns i in., 2017, s. 3; 
Brzozowski, 2020; Klimek, 2010, s. 204–205; McLellan, 
2020; Saxe i Jahn, 2017, s. 5–9). 

W Europie funkcjonuje ponad tysiąc różnej wiel-
kości portów morskich uczestniczących w obsłudze 
międzynarodowej wymiany towarowej (CIA, b.d.; 
Port Economics, Management and Policy, 2020; WPS, 
b.d.). Badaniem objęto działania innowacyjne różnych 
portów europejskich, z uwzględnieniem dwóch naj-
większych, tj. Rotterdamu i Antwerpii. 

W ramach przeprowadzonego badania postawiono 
następujące główne pytania badawcze: 

1. Jakie najważniejsze innowacje technologiczne są 
wdrażane w europejskich portach morskich?

2. Czy podmioty portowe w Europie wdrażają 
innowacje zgodne ze światowymi trendami 
innowacyjnymi?

3. Czy pandemia COVID-19 spowodowała opóź-
nienia we wdrażaniu innowacji w europejskich 
portach morskich?

Pytania szczegółowe były następujące: 
a. Czy pandemia COVID-19 wpłynęła na zmianę 

rodzajów innowacji wdrażanych w portach 
morskich?

b. Czy pandemia COVID-19 wpłynęła na zmianę 
znaczenia poszczególnych rodzajów wdraża-
nych innowacji?

c. Czy w okresie pandemii COVID-19 pojawiły się 
jakieś nowe trendy innowacyjne w europejskich 
portach morskich?

d. Czy w okresie pandemii COVID-19 zmieniły się 
działania innowacyjne podmiotów portowych?

Celem artykułu jest wskazanie najważniejszych 
innowacji technologicznych wdrażanych w europej-
skich portach morskich, ustalenie, czy są one zgodne 
z aktualnymi światowymi trendami innowacyjnymi 
oraz ocena wpływu pandemii COVID-19 na przebieg 
procesów wdrażania innowacji w wybranych europej-
skich portach morskich.

Struktura artykułu jest następująca: po wprowadze-
niu do problematyki innowacyjności portów morskich 
omówiono wykorzystane źródła danych i zastosowane 
metody badawcze, dokonano przeglądu krajowej 
i międzynarodowej literatury przedmiotu w zakresie 
innowacji i trendów innowacyjnych, w tym w portach 
morskich, przedstawiono wyniki przeprowadzonych 
badań sondażowych, a w końcowej części – główne 
wnioski z badań.

Źródła danych i metody badawcze

W badaniu wykorzystano wtórne oraz pierwotne 
źródła danych. Analizie poddano literaturę przedmiotu 
w zakresie innowacji, ze szczególnym uwzględnieniem 
branży portowej, a także dane pochodzące ze stron 
internetowych organizacji zajmujących się badaniem 
trendów innowacyjnych w gospodarce oraz dane ze 
stron internetowych przedsiębiorstw portowych. 
Dodatkowo, w marcu 2020 roku, przeprowadzono 
badanie z wykorzystaniem ankiety internetowej, 
a w październiku 2020 roku standaryzowane wywiady 
telefoniczne, w których uczestniczyli przedstawiciele 
przedsiębiorstw branży portowej. 

Próbę (dobraną losowo) w pierwszym badaniu, 
nazwanym BA1Emarzec2020, stanowili przedstawi-
ciele portów morskich w Europie (w tym Rotterdamu 
i Antwerpii), których zaproszono do udziału w bada-
niu1. Respondentami byli menedżerowie zarządów 

1 W badaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele takich portów jak: Rotterdam, Antwerpia, Barcelona, Goteborg, 
Hamburg, Sztokholm, Londyn, Lizbona, Sines, Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście, Cagliari, Marsylia, Karlskrona, 
Koper, Kotka, Trelleborg, Triest, Rijeka, Turku, Terneuzen, Wenecja, Aarhus, Bar, Blyth, Cork, Durres, Northumberland, 
Esbjerg, Oostende, Portsmouth, Aurland, Larnaka.
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portów i przedsiębiorstw portowych oferujących 
usługi na rzecz ładunków, pasażerów i środków 
transportu oraz eksperci z zakresu nowych techno-
logii. Na pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety 
odpowiedziało 145 osób. Wyniki badania, obejmujące 
trendy i realizowane lub planowane do realizacji w ich 
ramach projekty innowacyjne, przedstawiono na pod-
stawie odpowiedzi tych przedstawicieli podmiotów 
portowych. Osoby te zgodziły się udostępnić swoje 
adresy e-mail i numery telefonów w celu ponownego 
kontaktu. 

W kwestionariuszu zapytano respondentów o: 
• znajomość 17 zidentyfikowanych przez autor-

kę trendów innowacyjnych (mieli potwierdzić 
lub zanegować słuszność podejścia autorki 
i wskazać trendy, w ramach których wdrażane 
są innowacje w ich portach), 

• rodzaje wdrażanych lub planowanych do wdro-
żenia projektów innowacyjnych,

• wskazanie innych trendów innowacyjnych, które 
nie zostały zaproponowane w badaniu,

• plany związane z działalnością innowacyjną. 
Rodzaje trendów innowacyjnych i przykładowych 

projektów innowacyjnych, które przedstawiono 
respondentom w badaniu BA1Emarzec2020, zostały 
opracowane na podstawie analizy danych pochodzą-
cych ze wskazanych wyżej źródeł wtórnych, ale także 
danych pochodzących z materiałów promocyjnych 
przedsiębiorstw branży portowej oraz na podstawie 
materiałów z wizyt studyjnych w portach europejskich 
odbytych przez autorkę w poprzednich latach. 

W drugim badaniu, nazwanym BA2Epaździer-
nik2020, próbę dobrano w sposób nielosowy, stosu-
jąc tzw. dobór celowy, polegający na subiektywnym 
doborze respondentów, którzy wydawali się najbar-
dziej odpowiednim źródłem informacji dotyczących 
poruszanego problemu badawczego. Wytypowano 
grupę menedżerów w zarządach najważniejszych eu-
ropejskich portów morskich oraz w najważniejszych 

przedsiębiorstwach sfery eksploatacji. Kryterium 
wyboru była wiedza na temat działalności innowa-
cyjnej swoich przedsiębiorstw. W badaniu BA2Epaź-
dziernik2020 uczestniczyło 30 osób bezpośrednio 
związanych z działalnością innowacyjną prowadzoną 
w portach europejskich. Osoby te były też respon-
dentami w badaniu BA1Emarzec2020. Decydując się 
na użycie takiej techniki, autorka chciała stworzyć 
próbę bliską reprezentatywnej. W doborze próby au-
torka wykorzystała swoje wieloletnie doświadczenie 
zawodowe zdobyte podczas pracy w porcie morskim. 
Respondentów zapytano o to, czy:

• pandemia COVID-19 wpłynęła na zmianę wystę-
pujących dotychczas trendów innowacyjnych na 
inne bardziej istotne trendy; 

• pandemia wpłynęła na przebieg procesów 
wdrażania innowacji w ich przedsiębiorstwach, 
a w szczególności, czy wpłynęła na zmianę ro-
dzajów projektów innowacyjnych realizowanych 
w portach morskich; 

• pandemia wpłynęła na zmianę znaczenia po-
szczególnych rodzajów wdrażanych innowacji; 

• w okresie pandemii pojawiły się jakieś nowe 
trendy innowacyjne w europejskich portach 
morskich; 

• w krótkim okresie zmieniały się działania inno-
wacyjne podmiotów portowych.

Badanie BA2Epaździernik2020 służyło ustaleniu, 
czy trendy innowacyjne i realizowane w ich ramach 
projekty są nadal aktualne w europejskich portach 
morskich w czasie pandemii COVID-19. 

Struktura respondentów w obu badaniach (prze-
prowadzonych w marcu i październiku 2020 roku), 
uwzględniająca specyfikę ich przedsiębiorstw, została 
przedstawiona w tabeli 1.

Głównymi metodami badawczymi były: analiza 
krytyczna literatury przedmiotu, analiza porównaw-
cza, ankieta internetowa i standaryzowane wywiady 
telefoniczne.

Tabela 1
Charakterystyka uczestników badań BA1Emarzec2020 oraz BA2Epaździernik2020

Rodzaj reprezentowanego przedsiębiorstwa
Liczba respondentów 

w badaniu BA1Emarzec2020

Liczba respondentów 
w badaniu 

BA2Epaździernik2020

Liczba Procent Liczba Procent

Podmioty zarządzające portami morskimi 38 26,21% 11 36,67%

Operatorzy terminali przeładunkowych 16 11,03% 14 46,67%

Przedsiębiorstwa spedycyjne lub agencyjne 14 9,66% 3 10,00%

Inne przedsiębiorstwa portowe 
(pilotowe, holownicze, rzeczoznawczo-kontrolne, 
porządkowe, bunkrujące paliwo, przewoźnicy itp.) 

23 15,86% 2 6,66%

Przedsiębiorstwa nadzorujące obrót portowo-morski 7 4,83% 0 0,00%

Inni, m.in. eksperci ds. nowych technologii 47 32,41% 0 0,00%

Suma 145 100% 30 100%

Źródło: opracowanie własne.
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Istota innowacji

Innowacje są przedmiotem zainteresowania teo-
retyków i praktyków gospodarczych. W literaturze 
problematyka ta jest omawiana w publikacjach z wie-
lu dziedzin i dyscyplin naukowych, w tym zarówno 
nauk społecznych, jak i inżynieryjno-technicznych. 
Innowacje mogą być zatem różnie rozumiane, w za-
leżności od dziedziny wiedzy, przedmiotu badania, 
perspektywy czy też celu badania (Adams i in., 2006; 
Damanpour i Schneider, 2006). Pojęcie to wprowa-
dził do światowej literatury ekonomicznej Joseph 
Schumpeter (1939). Autor ten zdefiniował innowację 
jako wprowadzenie nowego produktu, nowej metody 
produkcji, otwarcie nowego rynku, zdobycie nowego 
źródła surowców lub półfabrykatów, wprowadzenie 
nowego typu organizacji produkcji dobra lub usługi 
(Schumpeter, 1960, s. 99–101). Omawiał wówczas 
głównie innowacje techniczne i ich wpływ na go-
spodarkę kraju (Niedzielski i Rychlik, 2006, s. 19). 
Innowacja oznacza, że nowy lub ulepszony produkt 
zostaje wprowadzony na rynek albo nowy lub ulep-
szony proces zostaje zastosowany w produkcji, przy 
czym ów produkt lub proces są nowe przynajmniej 
z punktu widzenia wprowadzającego je przedsiębior-
stwa (OECD i Eurostat, 2005, s. 48–49). 

W literaturze przedmiotu innowacja najczęściej 
postrzegana jest jako koncepcja (Goławska, 2004, 
s. 39; Rogers, 2003, s. 12), rezultat działań (Freeman, 
1995, s. 5–15; Pietrasiński, 1971, s. 10) i proces (Dru-
cker, 1992, s. 37–39, 41; Harman, 1971, s. 151–169; 
Porter, 1990, s. 45). Bywa opisywana jako korzystna 
i celowa zmiana (Baruk, 2002), twórcza zmiana 
(Kędzierska-Szczepaniak i in., 2016, s. 12), nowy 
produkt, proces, pomysł (Kotler, 1999, s. 332), nowe 
rozwiązanie (Fagerberg, 2004), subiektywne odczu-
cie nowości przez konsumentów (Wallis, 2016, s. 31), 
a także jako narzędzie przedsiębiorczości (Drucker, 
1992, s. 39) i nośnik postępu technicznego, jeśli 
wiąże się z korzystnymi efektami ekonomicznymi 
(Baruk, 2002). W wyniku różnego sposobu postrze-
gania istoty innowacji powstało wiele typologii tego 
pojęcia, które uwzględniają rozmaite kryteria (Bal-
-Woźniak, 2012, s. 19; Baruk, 2013, s. 14; Bojewska, 
2009, s. 182; Borodako, 2009, s. 90; Gaub, 2019, 
s. 6; Kuc, 2002; OECD i Eurostat, 2005, s. 19, 49–55; 
Przybylska, 2018, s. 426; Sopińska i Mierzejewska, 
2017, s. 17; UNCTAD, 2018, s. xi–xii).

Na potrzeby niniejszego artykułu przyjęto, że 
innowacja oznacza korzystną zmianę w różnych 
obszarach działalności podmiotu gospodarczego, 
wywołaną postępem technicznym, technologicznym, 
organizacyjnym, której celem jest poprawa efektyw-
ności funkcjonowania tego podmiotu oraz wzrost 
użyteczności efektów jego działania dla otoczenia. 
Za wiodącą przyjęta została natomiast powszechnie 
stosowana klasyfikacja OECD i Eurostatu, w której 
rozróżniono innowacje technologiczne (produkto-
we, procesowe) i nietechnologiczne (organizacyjne, 
marketingowe, w tym informacyjne i komunikacyjne) 
(Mazur-Wierzbicka, 2015, s. 99; OECD i Eurostat, 

2005, s. 19, 49–55; Penc, 1999, s. 144) wdrażane 
w ramach różnych trendów innowacyjnych (Gaub, 
2019, s. 6; Komisja Europejska, b.d.; UNCTAD, 2018, 
s. 7–20).

Trendy innowacyjne 

Ogólnoświatowe trendy innowacyjne
W literaturze przedmiotu opisano trendy in-

nowacyjne odnoszące się do różnych dyscyplin 
naukowych. W ramach tych trendów innowacyjnych 
wyznaczających główne obszary i kierunki rozwoju 
podmioty gospodarcze, w tym portowe, wdrażają 
projekty innowacyjne o charakterze technologicz-
nym i nietechnologicznym. Klasyfikacja trendów 
innowacyjnych, podobnie jak innowacji, została 
zaproponowana przez liczne rządowe oraz prywat-
ne organizacje (CES, b.d.; Dutta i in., 2020; EYG, 
2015; Gaub, 2019; Gros, 2018, s. 110–114; Interde-
partmental Committee on Science, Technology and 
Innovation, 2015; ISIF, 2018; Komisja Europejska, 
b.d.; Marr, 2020; McLellan, 2020; Mercer i in., 2019; 
Port Economics, Management and Policy, 2020; UN-
CTAD, 2018; UNCTAD, 2020a; WIPO, 2017a, 2017b; 
WIPO 2019a, 2019b; World Economic Forum, 2018). 
Podziały obejmują sektory gospodarek krajowych 
(rolnictwo, przemysł, usługi), branże (np. spożyw-
czą, budowlaną, stoczniową, transportową) a także 
obszary dyscyplin naukowych. 

Na podstawie literatury przedmiotu zidentyfiko-
wano interdyscyplinarne trendy gospodarcze (w tym 
trendy innowacyjne). Na platformie Komisji Europej-
skiej dotyczącej trendów w działalności podmiotów 
gospodarczych z różnych branż (Komisja Europejska, 
b.d.), autorzy zaproponowali 22 kategorie trendów 
innowacyjnych. Są to: aplikacje satelitarne (space 
enabled applications), big data (Big Data), cyfryzacja 
usług serwisowych (servitisation), czyste technologie 
(clean technologies), wykorzystanie doświadczenia 
klienta (customer experience), ekonomia współpracy 
(collaborative economy), identyfikowalność podmio-
tów i produktów w całym łańcuchu wartości (trace-
ability across the value chain), innowacje w miejscu 
pracy (workplace innovation), innowacje w usługach 
dla inteligentnego przemysłu (service innovation for 
smart industry), innowacyjne modele biznesowe dla 
globalnej konkurencyjności (innovative business mo-
dels for global competitiveness), inteligentne fabryki 
(smart factories), inteligentne życie (smart living), 
internet rzeczy (Internet of things), partnerstwa pub-
liczno-prywatne (public private partnerships), projek-
towanie pod kątem innowacji (design for innovation), 
srebrna gospodarka (silver economy), wykorzystanie 
techniki kosmicznej w usługach (space tech and ser-
vices), ekonomia współdzielenia (sharing economy), 
zaawansowana produkcja (advanced manufacturing), 
zaawansowane materiały (advanced materials), zrów-
noważona dostawa surowców (sustainable supply of 
raw material), żywność ekologiczna (sustainable, safe 
and nutritious food).
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Trendy innowacyjne w portach morskich
Odpowiedzią portów morskich na najważniejsze 

wyzwania współczesności jest wdrażanie różnych 
rozwiązań, które mają charakter innowacji technolo-
gicznych i nietechnologicznych albo wiążą się z dosko-
naleniem tych wdrożonych wcześniej. Część polega 
na zastąpieniu tradycyjnych, analogowych procedur 
cyfrowymi, inne – na automatyzacji i autonomizacji 
podejmowanych decyzji. W największych ośrodkach 
portowych od lat funkcjonują platformy, za pomocą 
których następuje szybka, sprawna i efektywna wymia-
na danych pomiędzy uczestnikami obrotu portowego 
(tzw. port community systems). W niektórych portach 
(takich jak Rotterdam, Antwerpia, Hamburg) testo-
wane są i implementowane rozwiązania polegające 
na współpracy systemów operacyjnych morskich ter-
minali kontenerowych z systemami operacyjnymi ich 
klientów. Funkcjonują już zautomatyzowane systemy 
identyfikacji kierowców i pojazdów oraz systemy 
kolejkowania pojazdów przed bramami terminali 
portowych. W terminalach portowych wykorzystuje 
się platformy IT koordynujące proces obsługi statków 
z uwzględnieniem działań wszystkich podmiotów 
zaangażowanych w ich obsługę. 

Innym przykładem działalności innowacyjnej 
portów jest wdrożenie technologii blockchain do 
realizacji procesów zwalniania kontenerów w termi-
nalach. Technologie takie jak blockchain czy sztuczna 
inteligencja znajdują zastosowanie w kontroli stanu 
technicznego urządzeń przeładunkowych czy opty-
malizacji procesów składowania ładunków. Widoczne 
jest wdrażanie idei przemysłu 4.0, zgodnie z którą lu-
dzie i urządzenia komunikują się w celu automatyzacji 
operacji i wsparcia procesów podejmowania decyzji 
czy nadzoru ruchu pojazdów. W wielu portach funk-
cjonują systemy terminalowe kierujące ruchem suwnic 
i innych urządzeń. Od kilku lat trwają testy autono-
micznych środków transportu (nie tylko samochodów, 
ale też statków), które w przyszłości będą obsługiwa-
ne w portach morskich. Testowana jest też sieć 5G, 
która w celu zapewnienia niezawodnej komunikacji 
bezprzewodowej będzie mogła zastąpić technologię 
LTE. W praktyce portowej znajdują zastosowanie zdal-
nie sterowane drony, np. powietrzne do wykonywania 
pomiarów i inspekcji trudno dostępnych miejsc oraz 
podwodne do badania dna akwenów. Na etapie te-
stów jest wykorzystanie dronów do przemieszczania 
kontenerów z miejsca na miejsce w granicach portów 
oraz w relacjach z zapleczem. 

Niektóre innowacje wdrażane w portach służą 
zapewnieniu neutralności klimatycznej, ochronie 
środowiska lub transformacji energetycznej. Coraz 
częściej w urządzeniach przeładunkowych i ciągni-
kach portowych stosowane są elektryczne systemy 
zasilania, a niektóre ośrodki deklarują dążenie do 
korzystania w przyszłości wyłącznie z odnawialnych 
źródeł energii (OZE). Coraz więcej portów uruchamia 
instalacje służące do zasilania statków energią elek-
tryczną z lądu w czasie ich postoju przy nabrzeżach 
oraz zapewnia możliwość bunkrowania statków 
paliwem LNG. W niektórych znajdują lokalizację 

elektrownie wiatrowe zaopatrujące całe ośrodki 
portowe w energię elektryczną (Brzozowski, 2020; 
Port of Antwerp, b.d.; Port of Rotterdam, b.d.; Port of 
Rotterdam, 2018; Saxe i Jahn, 2017, s. 5–9).

Na potrzeby badania spośród zaproponowanych 
przez Komisję Europejską 22 trendów innowacyjnych 
autorka wybrała 17, które, w jej opinii, występują 
w gospodarce morskiej, w tym w innowacyjnej dzia-
łalności portów (tabela 2). Działalność innowacyjna 
portów morskich wpisuje się w trendy innowacyjne 
takie jak: identyfikowalność ładunków i środków 
transportu w całym łańcuchu wartości (traceability 
across the value chain), cyfryzacja usług serwisowych 
(servitization), ekonomia współdzielenia (sharing eco-
nomy), technologie niskoemisyjne w portach (clean 
technologies in seaports), inteligentne gospodarowanie 
(smart port), zaawansowana produkcja usług (advanced 
manufacturing), innowacyjne modele biznesowe dla 
globalnej konkurencyjności (innovative business models 
for competitiveness), inteligentne obiekty (smart objects), 
innowacje w miejscu pracy (workplace innovation), 
srebrna gospodarka (silver economy), internet rzeczy 
(Internet of things), ekonomia współpracy (collabora-
tive economy), projektowanie pod kątem innowacji 
społecznych (design for social innovation), związane 
z przestrzenią kosmiczną aplikacje i technologie 
w usługach portowych (space enabled applications and 
tech in port services), big data (Big Data), partnerstwa 
publiczno-prywatne (PPP) (public-private partnerships) 
oraz wykorzystanie zaawansowanych materiałów 
w infrastrukturze portowej (advanced materials).

Wdrażanie innowacji w portach morskich odbywa 
się w ramach zidentyfikowanych wyżej trendów inno-
wacyjnych, wyznaczających główne kierunki rozwoju. 
Nowe rozwiązania technologiczne w biznesie porto-
wym są podstawą do produkcji wysokiej jakości usług 
związanych z obsługą ładunków, środków transportu 
i pasażerów. Służą także zrównoważonemu rozwo-
jowi, transformacji energetycznej oraz społecznej 
odpowiedzialności portów. Wiele z nich wpisuje się 
w realizację krajowych i unijnych polityk transporto-
wych. Wdrażanie innowacji, zwłaszcza technologicz-
nych, w portach morskich jest kosztowne i niekiedy 
długotrwałe. Często procesy inwestycyjne wymagają 
zmiany prawa krajowego, uzyskania licznych pozwo-
leń, budowy nowych lub przystosowania istniejących 
obiektów infrastruktury i wyposażenia ich w supra-
strukturę. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że 
w takich przypadkach powinny pojawiać się systemy 
zachęt krajowych i wspólnotowych wspierających 
wdrażanie nowych technologii, jak również właściwe 
ramy prawne umożliwiające ich rozwój (Pieriegud, 
2019, s. 59). 

Z najnowszych publikacji wynika, że zmiany, jakie 
zaszły w światowej gospodarce w związku z pande-
mią COVID-19 (Hausner i Paprocki, 2020, s. 30–34) 
przyczyniły się do przyspieszenia realizacji procesów 
innowacyjnych w różnych sektorach i branżach, w tym 
w portach morskich (UNCTAD, 2020b, s. 100–115). 
Wydarzenia 2020 roku uwidoczniły problemy zwią-
zane z funkcjonowaniem globalnych logistycznych 
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łańcuchów dostaw (wynikające np. z zamknięcia 
chińskich fabryk będących źródłami zaopatrzenia pro-
ducentów różnych dóbr na całym świecie). Zmieniły 
spojrzenie menedżerów na tempo wdrażania niektó-
rych innowacji w sferze zaopatrzenia producentów 
różnych dóbr (np. wykorzystanie druku 3D w zamian 
za przewozy komponentów z fabryk zlokalizowanych 
w odległych rejonach świata). W obliczu pandemii 
COVID-19 ważnym motywem zmian innowacyjnych 
stała się konieczność szybkiego komunikowania 
się z wykorzystaniem technologii informatycznych 
(Dutta i in., 2020, s. xxxii-xxxiii; UNCTAD, 2020b, 
s. 100–115). 

Branża portowa musiała dostosować się do za-
istniałej sytuacji. Zmniejszył się wolumen ładunków 
przewożonych statkami, co wpłynęło na zmniejszenie 
liczby operacji portowych i obniżenie wolumenu 
przeładunków, wystąpiły też trudności w łączności 
(w tym z powodu problemów z przepływem danych 
pobieranych z systemu automatycznej identyfikacji). 
Branża portowa ma kluczowe znaczenie dla utrzy-
mania międzynarodowych przepływów handlowych, 
zapewnienia integralności, łączności i sprawnego 
funkcjonowania transportu morskiego zarówno 
w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. 
Umiejętności oceny ryzyka i zarządzania nim oraz 
planowania reagowania na sytuacje awaryjne i kata-
strofy okazały się kluczem do zachowania ciągłości 
funkcjonowania i odporności biznesowej przedsię-
biorstw portowych. Jednakże niektóre niedoskonałe 
procesy i systemy spowodowały w czasie pandemii 
trudności w realizacji części funkcji, jakie pełnią porty 
morskie (UNCTAD, 2020b, s. 100–119). W portach 
widoczne były skutki problemów z zapewnieniem 
ciągłości i niezawodności globalnych logistycznych 
łańcuchów dostaw. 

Wyniki badań sondażowych oraz wnioski

W wyniku badań ankietowych ustalono, że 
17 ziden tyfikowanych przez autorkę trendów inno-
wacyjnych, które zaprezentowano respondentom, 
charakteryzuje działalność innowacyjną portów 
morskich2. Są one istotne i w ich ramach są lub będą 
wdrażane innowacje w podmiotach portowych. Nie-
którzy respondenci przedstawili realizowane przez 
siebie projekty innowacyjne (ich rodzaje, a niekiedy 
nazwy) lub wskazali strony www, na których można 
było uzyskać informacje o tych projektach.

Wyniki badania z marca 2020 roku
W badaniu BA1Emarzec2020 respondenci uznali, 

że wśród zidentyfikowanych trendów innowacyjnych 
najważniejszymi w europejskich portach morskich 
były: zaawansowana produkcja usług (70% respon-
dentów wdrożyło lub planuje wdrożyć w najbliższej 
przyszłości projekty z tej grupy), identyfikowalność 
ładunków i środków transportu w całym łańcuchu 
wartości (odpowiednio 69%), inteligentne gospo-
darowanie – smart port (69%), technologie niskoe-
misyjne (68%), innowacyjne modele biznesowe dla 
globalnej konkurencyjności (67%), cyfryzacja usług 
serwisowych3 (65%), ekonomia współdzielenia (65%), 
inteligentne obiekty (63%), ekonomia współpracy 
(60%), projektowanie pod kątem innowacji społecz-
nych (60%), internet rzeczy (59%), innowacje w miej-
scu pracy (57%), srebrna gospodarka (57%), związane 
z przestrzenią kosmiczną aplikacje i technologie4 
w usługach portowych (54%), big data (54%), part-
nerstwo publiczno-prywatne (49%), wykorzystanie 
zaawansowanych materiałów5 (29%).

Projekty innowacyjne realizowane lub planowa-
ne do realizacji w europejskich portach morskich 
w ramach trendów innowacyjnych wskazane przez 
respondentów w badaniu BA1Emarzec2020 zostały 
przedstawione w tabeli 2.

Na podstawie dostępnej literatury przedmiotu 
i wyników badania BA1Emarzec2020 można wska-
zać przykładowe projekty realizowane w najwięk-
szym europejskim porcie morskim w Rotterdamie. 
W 2020 roku w ramach trendów internet rzeczy, 
inteligentne obiekty oraz big data zakończono pro-
jekt pilotażowy polegający na stworzeniu programu, 
który oblicza pobór energii ze źródeł tradycyjnych 
i odnawialnych oraz pozwala na sprzedaż nadmiaru 
energii po atrakcyjnej cenie innym odbiorcom6. Pro-
gram wykorzystuje sztuczną inteligencję do obliczeń 
i sprzedaży energii. W ramach trendu inteligentne 
gospodarowanie – smart port zrealizowano już 
45 innowacyjnych projektów badawczych w zakresie 
inteligentnej logistyki, inteligentnej energii i prze-
mysłu, przyszłościowej infrastruktury portowej. Do 
2023 roku zaplanowane są kolejne projekty badawcze. 
Wykorzystując rozwiązania obejmujące ekonomię 
współpracy oraz projektowanie pod kątem innowacji 
społecznych zbudowano innowacyjne laboratoria: 
RAMLAB, H2EnergyLab, BlockLab, Floating Lab, 
w których przedsiębiorstwa na terenie portu bada-
ją nowe technologie konieczne do zastosowania 

2 Respondentom przedstawiono zidentyfikowane trendy i przypisane do nich przykładowe projekty innowacyjne.
3 Jest to np. zastosowanie wspólnej dla różnych podmiotów elektronicznej platformy naprawy i konserwacji sprzętu 
i urządzeń portowych.
4 Są to rozwiązania wykorzystujące technologie kosmiczne, np. bezinwazyjny monitoring infrastruktury, śledzenie 
przemieszczania się środków transportu, monitoring (za pomocą satelitów) zmian parametrów wody morskiej, które 
wpływają na bezpieczeństwo statków i portów (ale także na stan środowiska naturalnego).
5 Chodzi tu np. o aerożele do zabezpieczania powierzchni niektórych obiektów infrastruktury przed szkodliwym 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych albo grafen, który najprawdopodobniej będzie wykorzystywany do 
budowy urządzeń portowych.
6 Przyniosło to korzyści wszystkim interesariuszom procesu m.in. w postaci wykorzystania energii z OZE na poziomie 
92% i zwiększenia przychodów ze sprzedaży energii o 14%.
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Tabela 2 
Trendy innowacyjne oraz przykładowe projekty innowacyjne realizowane w europejskich portach morskich, ze szczególnym 
uwzględnieniem portów w Rotterdamie i Antwerpii (badanie BA1Emarzec2020)

Trendy innowacyjne / Przykładowe projekty innowacyjne

Odsetek pozytywnych odpowiedzi 
dotyczących innowacji wdrażanych 

w ramach zidentyfikowanych trendów

Zbadane 
europejskie 

porty morskie

Port 
w Rotterdamie

Port 
w Antwerpii

Technologie niskoemisyjne w portach. W ramach tego trendu projekty dotyczące 
np. stosowania energii elektrycznej do zasilania statków z lądu, udostępniania 
niskoemisyjnego paliwa LNG, rozwoju technologii wodorowych, zarządzania 
odpadami w zamkniętej pętli.

 68%  100%  100%

Inteligentne gospodarowanie  – smart port. W ramach tego trendu projekty 
dotyczące np. inteligentnych materiałów i procesów w inwestycjach. 69% 100% 100%

Wykorzystanie zaawansowanych materiałów w infrastrukturze portowej. 
W ramach tego trendu projekty dotyczące np. zastosowania technologii włókien 
syntetycznych i sztucznych.

 29% 100% 0%

Identyfikowalność ładunków i środków transportu w całym łańcuchu wartości. 
W ramach tego trendu projekty dotyczące np. zaawansowanych systemów 
śledzenia ładunków i środków transportu.

69% 100% 100%

Zaawansowana produkcja usług. W ramach tego trendu projekty dotyczące np. 
technologii przyjaznych dla środowiska i efektywności energetycznej, inteligen-
tnych łańcuchów wartości.

70% 100%  100%

Inteligentne obiekty. W ramach tego trendu projekty dotyczące np. inteligen-
tnych aplikacji procesowych. 63% 100% 75%

Internet rzeczy. W ramach tego trendu projekty dotyczące np. inteligentnych urzą-
dzeń i narzędzi, technologii RFID, współpracy na płaszczyźnie człowiek–robot. 59% 100% 100%

Związane z przestrzenią kosmiczną aplikacje i technologie w usługach porto-
wych. W ramach tego trendu projekty dotyczące np. aplikacji pozycjonujących 
z satelitą, bezzałogowych systemów lotniczych do inspekcji infrastruktury 
i suprastruktury, technologii w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury trans-
portowej i energetycznej wykorzystującej rozwiązania stosowane w branży 
kosmicznej.

54% 100% 75%

Big data. W ramach tego trendu projekty dotyczące zbierania, grupowania 
i analizowania bardzo dużych zbiorów danych np. o trendach biznesowych. 54% 100% 75%

Innowacje w miejscu pracy. W ramach tego trendu projekty dotyczące np. roz-
wiązań zwiększających produktywność w miejscu pracy. 57% 100%  75%

Srebrna gospodarka. W ramach tego trendu projekty dotyczące np. aktywnego 
starzenia się w miejscu pracy lub zatrudniania emerytów. 57% 100%  75%

Ekonomia współpracy. W ramach tego trendu projekty dotyczące np. produkcji 
i opracowania planów biznesu przy udziale interesariuszy jako nowego sposobu 
tworzenia wartości dodanej.

60% 100% 75%

Projektowanie pod kątem innowacji społecznych. W ramach tego trendu projek-
ty dotyczące np. innowacji społecznych związanych z biznesem, dzięki którym 
korzyści osiągają wszyscy interesariusze.

60% 100% 75%

Innowacyjne modele biznesowe dla globalnej konkurencyjności. W ramach 
tego trendu projekty dotyczące np. wykorzystania mediów społecznościowych 
w celu internacjonalizacji.

67% 100% 100%

Cyfryzacja usług serwisowych. W ramach tego trendu np. wykorzystanie techniki 
cyfrowej do realizacji umów serwisowych i predykcji zdarzeń. 65% 100% 100%

Ekonomia współdzielenia. W ramach tego trendu projekty dotyczące np. modeli 
biznesowych opartych na dostępności do rynków peer-to-peer (P2P). 65% 100% 100%

Partnerstwa publiczno-prywatne (PPP). W ramach tego trendu projekty dotyczą-
ce np. zamówień publicznych na finansowanie infrastruktury w ramach PPP. 49% 50% 75%

Źródło: opracowanie własne.
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w porcie przyszłości. Zgodnie z trendami technologie 
niskoemisyjne oraz wykorzystanie zaawansowanych 
materiałów stworzono program akceleratora PortXL 
oraz podpisano umowy ze start-upami, np. Tulyp Wind 
wykonuje badania, aby znaleźć odpowiednie miejsce 
w porcie do umieszczenia kompaktowych wiatraków; 
ECOncrete bada, czy można zastosować innowacyjne 
materiały betonowe w ścianach nabrzeży w porcie; 
Cargoledger testuje system w celu uproszczenia ob-
sługi i transportu ładunków; WhaleWashing sprawdza, 
gdzie w porcie w Rotterdamie może powstać pierwsza 
na świecie myjnia dla statków. W ramach trendu inter-
net rzeczy port, za pomocą chmury, zbiera informacje 
o pozycji i eksploatacji sprzętu i urządzeń, na których 
zostały przymocowane czujniki wysyłające te dane. 
Zastosowanie trendu srebrna gospodarka przyniosło 
realizację projektów: „Program zatrudnienia senio-
rów” (ApS) i „Budżet osobistego wyboru” (PKB), które 
umożliwią zatrudnianie seniorów do wykonywania 
różnych zadań w działalności portowej. Opierając 
się na rozwiązaniach zwiększających produktywność 
w miejscu pracy, w porcie w Rotterdamie realizowa-
ny jest innowacyjny projekt polegający na instalacji 
programu Game Changer, w którym wyznaczone 
grupy rozwiązują strategiczne problemy organizacji, 
jak np. przechowywanie polimerów na terenie portu 
oraz śledzenie pływających barek za pomocą inteli-
gentnej technologii internetu rzeczy. Wykorzystując 
trendy cyfryzacja usług serwisowych, internet rzeczy 
oraz technologie niskoemisyjne realizowany jest 
projekt innowacyjny polegający na wykorzystaniu 
wpustów drogowych Tegra, które wykonane są w 100% 
z materiału pochodzącego z recyklingu. Mają one 
specjalne czujniki cyfrowe wskazujące konieczność ich 
konserwacji w fazie eksploatacji lub informują o ich 
kradzieży i miejscu składowania (Port of Rotterdam, 
b.d.; Port of Rotterdam, 2018).

Wyniki badania z października 2020 roku
W badaniu BA2Epaździernik2020 respondenci po-

twierdzili wyniki uzyskane we wcześniejszym badaniu 
BA1Emarzec2020 oraz uzupełnili je o informacje na 
temat działalności innowacyjnej portów w czasie pan-
demii COVID-19. Wszyscy stwierdzili, że w związku 
z pandemią COVID-19 w ich przedsiębiorstwach nie 
zmieniły się realizowane dotychczas projekty innowa-
cyjne (technologiczne i nietechnologiczne). W ramach 
tych zaplanowanych wcześniej nie dokonano zmian 
i realizowano je z drobnymi opóźnieniami zgodnie 
z harmonogramem. Uzupełniono natomiast główne 
obszary wdrażanych innowacji o projekty, które były 
niezbędne w działalności podmiotów portowych, 
a zostały wymuszone przez pandemię, np. projekty 
dotyczące identyfikacji zdrowia osób przekraczają-
cych granice państwa na terenach portów morskich 
czy pracy zdalnej z wykorzystaniem chmury. Część 
respondentów stwierdziła, że w związku z pandemią 
COVID-19 opóźniła się realizacja niektórych rozpoczę-
tych projektów, ale nie miało to znaczącego wpływu 
na ich całościową realizację i są one obecnie dalej 
wdrażane. Przedstawiciele największych wzorco-

wych europejskich portów morskich poinformowali, 
iż zarządy portów skupiły się w ostatnim półroczu 
2020 roku na wzmocnieniu obszarów innowacyjnych 
poprzez wdrożenie programów wspierania inno-
wacji realizowanych przez współpracujące z nimi 
przedsiębiorstwa. Programy finansowane są wspól-
nie z administracją rządową i unijną. W 2021 roku 
zarząd portu w Rotterdamie, we współpracy ze 
środowiskiem biznesowym portu, w ramach akcele-
ratora PortXL w programie innowacyjnym MATCH, 
zamierza uruchomić 100 innowacyjnych projektów 
pilotażowych mających na celu poszukiwanie rozwią-
zań dla zidentyfikowanych problemów pojawiających 
się w działalności gospodarczej portu. Chce również 
przyczynić się do podniesienia poziomu innowacyjno-
ści podmiotów portowych sfery eksploatacji w czasie 
pandemii COVID-19 (Port of Rotterdam, 2018).

Wszyscy uczestnicy badania BA2Epaździernik2020 
stwierdzili, że nie zmieniło się ich postrzeganie 
istotności projektów innowacyjnych, których wdra-
żanie rozpoczęto lub zaplanowano przed pandemią 
COVID-19. Poinformowali, iż kierunki działalności 
innowacyjnej, zgodne z wcześniej zidentyfikowanymi 
trendami, wyznaczone przed pandemią, zostały pra-
widłowo określone i są nadal istotne. Jednocześnie, 
aby zabezpieczyć się przed kolejnymi podobnymi kry-
zysami, muszą być pilnie opracowane kolejne projekty 
innowacyjne w ramach zidentyfikowanych trendów, 
które przyspieszą procesy związane z predykcją zda-
rzeń, oceną i zarządzaniem ryzykiem w odpowiednich 
programach komputerowych. 

Żaden z respondentów nie zidentyfikował w tak 
krótkim czasie (od marca do października 2020 roku) 
nowych trendów innowacyjnych, na temat których 
mógłby się wypowiedzieć. W opinii badanych pande-
mia spowoduje jednak zmiany. Niektórzy stwierdzili, iż 
może pojawić się tendencja i naciski w gospodarkach 
państwowych do skracania i dywersyfikacji łańcuchów 
dostaw, utrzymania nadwyżek zapasów, pozyskiwania 
zasobów z różnych obszarów świata, nie tylko z Chin, 
aby zabezpieczyć się przed skutkami różnych pande-
mii, które mogą pojawić się w przyszłości. Zmiany te 
wpłyną na działalność podmiotów portowych oraz na 
wdrażane innowacje. Pojawią się nowe rozwiązania, 
dotychczas niewdrażane (katalizatory), które, zda-
niem badanych, zmienią dotychczasowe postrzeganie 
znaczenia działalności portowej w funkcjonowaniu 
globalnych logistycznych łańcuchów dostaw.

Na pytanie o to, czy w okresie pandemii COVID-19
zmieniły się działania podmiotów portowych zwią-
zane z wdrażaniem innowacji, 5 respondentów 
odpowiedziało, że pandemia COVID-19 stworzyła 
nowe warunki pracy, a w szczególności konieczność 
podjęcia pracy zdalnej przez osoby nieuczestniczące 
bezpośrednio w obsłudze ładunków, pasażerów i środ-
ków transportu. Jednakże nie opóźniło to realizacji 
projektów innowacyjnych oraz nie miało wpływu na 
jakość wykonywanych prac. Pozostałych 25 respon-
dentów stwierdziło, iż praca zdalna utrudniała wyko-
nywanie zadań i spowodowała nieznaczne opóźnienia 
w realizacji projektów innowacyjnych.



technologie w biznesie

72   e-mentor nr 1 (88)

Wszyscy respondenci stwierdzili, że w ich portach 
COVID-19 przyczynił się do obniżenia wolumenu 
przeładunków (od kilku do kilkunastu procent) oraz 
przychodów ich przedsiębiorstw (proporcjonalnie 
do obniżenia wolumenu przeładunków), ale wyrazili 
opinię, że przeładunki wzrosną w najbliższym czasie 
(12 osób) lub w ciągu 2 lat (18 osób) do poziomu 
sprzed pandemii lub będą wyższe. 

Podsumowanie

Analiza literatury przedmiotu, raportów i opraco-
wań oraz danych pochodzących ze stron interneto-
wych organizacji zajmujących się badaniem trendów 
innowacyjnych w gospodarce umożliwiły identyfikację 
wielu różnych zjawisk technologicznych, społecznych, 
politycznych czy gospodarczych, które wyznaczają 
kierunki rozwoju innowacyjnych rozwiązań. Na po-
trzeby badania zidentyfikowano 22 trendy innowa-
cyjne, których liczbę ograniczono do 17, eliminując 
te, które uznano za nieistotne w portach morskich. 
W odniesieniu do trendów zidentyfikowano również 
przykładowe znaczące projekty innowacyjne. Porty 
morskie są traktowane jako ośrodki podaży usług 
portowych, złożone z podmiotów zarządzających in-
frastrukturą i terenami portowymi (zarządów portów) 
oraz przedsiębiorstw sfery eksploatacji oferujących 
różnorodne usługi na rzecz ładunków, pasażerów oraz 
środków transportu. 

Badanie, którym objęto europejskie porty morskie 
(w tym największe, w Rotterdamie i Antwerpii), miało 
przynieść odpowiedzi na główne pytania badawcze, 
czyli pomóc w ustaleniu, czy porty te wdrażają pro-
jekty innowacyjne zgodne ze światowymi trendami 
innowacyjnymi oraz czy pandemia COVID-19 spowo-
dowała opóźnienia we wdrażaniu w nich innowacji. 
Wprawdzie liczba respondentów w przeprowa-
dzonych badaniach była niewielka w stosunku do 
liczby europejskich portów morskich, ale w badaniu 
uczestniczyli przedstawiciele największych, które 
są swoistymi wzorcami dla pozostałych, mniejszych 
ośrodków. 

Respondenci z europejskich portów morskich 
w badaniu BA1Emarzec2020 stwierdzili, iż podmioty 
portowe wdrażają różne projekty innowacyjne zgod-
ne ze światowymi trendami. Potwierdzili również, iż 
wprowadzane innowacje przyczyniają się do podno-
szenia konkurencyjności wdrażających je podmiotów, 
a zidentyfikowane trendy innowacyjne, zwłaszcza 
identyfikowalność ładunków i środków transportu 
w całym łańcuchu wartości są szczególnie istotne 
w działalności portowej. 

W nawiązaniu do celu artykułu należy stwierdzić, 
że wyniki badań potwierdziły, iż w okresie od marca 
do października 2020 roku pandemia COVID-19 nie 
miała znaczącego wpływu na działalność innowacyjną 
badanych europejskich portów morskich, spowodo-
wała jedynie nieznaczne opóźnienia we wdrażaniu 
udoskonaleń. Nie wpłynęła też na zmianę rodzajów 
wdrażanych innowacji ani postrzeganie ich znaczenia. 
Respondenci nie zauważyli, aby w tak krótkim czasie 

pojawiły się inne trendy innowacyjne niż wcześniej 
zidentyfikowane. Uznali, że kierunki rozwoju portów 
i realizowane projekty innowacyjne zostały określone 
prawidłowo. Jednocześnie kryzys wywołany COVID-19 
utwierdził ich w przekonaniu, iż powinni zaplanować 
wdrażanie nowych projektów innowacyjnych związa-
nych z pandemią, np. z predykcją zdarzeń czy zarzą-
dzaniem ryzykiem. Badani stwierdzili, że działalność 
innowacyjna ich przedsiębiorstw portowych była 
realizowana z małymi opóźnieniami, co częściowo 
wiązało się ze zdalną pracą niektórych zatrudnionych, 
ale badane europejskie przedsiębiorstwa portowe nie 
zaprzestały działalności innowacyjnej ani nawet jej 
nie ograniczyły. 

Trzeba dodać, że raport opublikowany przez 
 UNCTAD w listopadzie 2020 roku potwierdził wystę-
powanie w działalności innowacyjnej portów morskich 
pewnych trendów. Wszystkie należy uznać za zgodne 
z trendami wyróżnionymi przez autorkę na podsta-
wie studiów literaturowych oraz potwierdzonymi 
przez przedstawicieli portów morskich w badaniu 
empirycznym. Nazwy niektórych z nich są podobne 
do przyjętych do badań przez autorkę. W raporcie 
UNCTAD wyróżniono następujące trendy innowacyjne: 
cyberbezpieczeństwo statków i portów morskich (ship 
and ports cybersecurity), autonomiczne statki, systemy 
nawigacyjne i drony (autonomous ships, navigation 
systems and drones), digitalizacja dokumentów przewo-
zowych (paperless bills of lading), zarządzanie wodami 
balastowymi (ballast water management), zarządzanie 
ryzykiem w łańcuchu dostaw (risk management in the 
supply chain), zapobieganie rozprzestrzenianiu się 
szkodliwych gatunków wodnych w wodach bala-
stowych (biofouling), tworzenie limitów wydzielania 
siarki przez statki (sulphur limit) (UNCTAD, 2020b, 
s. 119–140).

Rezultaty badań stanowią podstawę do wypowiedzi 
na temat obecnej działalności innowacyjnej badanych 
europejskich portów morskich. Kolejne badania warto 
poświęcić zmianom w trendach innowacyjnych w dłu-
gim okresie, wywołanym przedłużającą się pandemią 
COVID-19, ponieważ występują nowe czynniki (tzw. 
katalizatory), które oddziałują na funkcjonowanie 
podmiotów portowych i kształtują nowe kierunki ich 
rozwoju, co może wpływać na konieczność przyjęcia 
innych orientacji strategicznych.
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Polecamy
Chase Cunningham, Wojny w cyberprzestrzeni. Koncepcje, strategie i taktyki, 
dzięki którym przetrwasz i ocalisz swoją organizację
Dr Chase Cunningham jest emerytowanym oficerem marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych 
z ponad 20-letnim doświadczeniem w informatyce śledczej. Zajmuje się zwalczaniem zagrożeń 
i wdrażaniem systemów bezpieczeństwa. Koncentruje się na integracji standardów i narzędzi 
zabezpieczających z operacyjnym funkcjonowaniem organizacji oraz na wykorzystywaniu 
zaawansowanych rozwiązań opartych na uczeniu maszynowym. 
W swojej książce twierdzi, że „Coś, co nazywamy rewolucją informatyczną, grozi przesunięciem 
granic międzypaństwowych, zniszczeniem potężnych i szanowanych instytucji, naruszeniem 
tkanki społecznej i norm, a także zakwestionowaniem naszej prywatności oraz podważeniem 
tego, co dobre i co złe. Prywatne porachunki, pospolita przestępczość, wreszcie operacje 
wojenne przeniosły się do cyberprzestrzeni. Cyfrowa wojna stała się rzeczywistością. Cyber-
napastnicy posługują się wyrafinowanymi technikami z rosnącą skutecznością”.
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