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Do niedawna przestrzeń morska, zgodnie z Ricardiańskim duchem postrzegania przestrzeni, nie miała 
kosztu alternatywnego, a więc i ceny rynkowej. W ostatnich latach uległo to jednak zmianie, ze względu 
na wzrost ekonomicznego znaczenia obszarów morskich. Pojawili się ich nowi użytkownicy tacy jak 
morska energetyka wiatrowa, wydobycie konkrecji polimetalicznych lub wielozakresowe platformy 
pływające. Według OECD gospodarka morska w 2010 roku zaowocowała w wymiarze globalnym 
produktami i usługami o wartości 1,5 bln USD, co stanowi 2,5% światowej wartości dodanej brutto, 
dając 31 mln miejsc pracy. W ten sposób przestrzeń morska stała  się areną licznych i intensywnych 
konfliktów związanych z jej wykorzystaniem, a w konsekwencji obszary morskie uzyskały koszt 
alternatywny i status dobra ekonomicznego. Możliwe i konieczne stały się porównania różnych 
sposobów gospodarowania przestrzenią morską, gdyż przestrzeń ta przestała być relatywnie obfita. 
Zwiększyła się intensywność jej zagospodarowania szczególnie blisko brzegu.  Opisane powyżej zmiany 
paradygmatu funkcjonowania  przestrzeni morskiej dały asumpt do rozważań na temat mechanizmów 
jej zagospodarowania, których wyniki przedstawione zostały  w monografii „Gospodarowania 
przestrzenią morską” wydanej staraniem wydawnictwa naukowego Sedno w 2018r. 

W wystąpieniu na forum EUROREG zostanie przedstawiona najważniejsza cześć wyników tych badań. 
Prezentacja będzie obejmowała istotę przestrzeni morskiej oraz główne mechanizmy ekonomiczne 
(teoria lokalizacji i teoria wyboru publicznego) mające wpływ na jej zagospodarowanie. Przybliżone 
zostanie także zagospodarowanie przestrzenne polskich obszarów morskich oraz stan prac nad 
morskimi planami przestrzennymi w naszym kraju, główne konflikty z tym związane oraz sposoby ich 
rozwiązywania. Ponadto omówione zostaną dostępne w literaturze przedmiotu typologie przestrzeni 
morsko-lądowej (w tym te opracowane na potrzeby polskiego planowania przestrzennego obszarów 
morskich) oraz typologie gmin nadmorskich ze względu na ich związek z gospodarką morską. W 
podsumowaniu zostanie zaproponowany sposób operacjonalizacji kategorii morskiego rozwoju 
przestrzennego i głównych jego mechanizmów. Wyszczególnione również będą rekomendacje 
dotyczące polskiej morskiej polityki przestrzennej, oraz  kierunki rozwoju morskiej ekonomii 
przestrzennej jako nowej sfery badań przestrzennych. 

Wystąpienie wykorzystuje wyniki projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki 
2015/17/B/HS4/00918 „Gospodarowanie przestrzenią morską”. 
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